Nieuws

18 februari 2020
Lezing over nalatenschap en erfrecht
Rivas Zorggroep organiseert een lezing met als titel ‘Help, ik ben erfgenaam!’ Deelnemers krijgen
informatie over alle zaken die geregeld moeten...
Lees verder

18 februari 2020
Specialist ouderengeneeskunde Marian Keizer met pensioen: 'Ik word nu zelf geschiedenis'
Na 30 jaar bij Rivas Zorggroep gewerkt te hebben, is het tijd voor specialist ouderengeneeskunde
Marian Keizer om met pensioen te gaan. ‘In mijn vak...
Lees verder

17 februari 2020
Informatiebijeenkomst Bevallen in het Beatrixziekenhuis
De afdeling Verloskunde van het Beatrixziekenhuis verzorgt maandagavond 2 maart een
informatiebijeenkomst over bevallen in het Beatrixziekenhuis....

Lees verder

12 februari 2020
Specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg verlaat Rivas Zorggroep na 21 jaar
‘Goed op elkaar afgestemde zorg voor elke kwetsbare oudere’
De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, vat volgens specialist...
Lees verder

11 februari 2020
Stem nu op Rivas Zorggroep voor de Planetree Awards
Het Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis is genomineerd voor een bijzondere award voor liefdevolle,
mensgerichte zorg. Steun ons en stem op het project...
Lees verder

04 februari 2020
Week van het oorsuizen
Het is 'De week van het oorsuizen'. Hoor jij weleens een continue piep of ﬂuit in je oor? Het zou

kunnen zijn dat je oorsuizen (tinnitus) hebt. Ruim...
Lees verder

03 februari 2020
Patiënt met staar kan snel en dagelijks terecht voor onderzoek
Als de huisarts staar bij u vermoedt, wordt u verwezen naar de oogarts voor verder onderzoek. In
het Beatrixziekenhuis kunt u snel én dagelijks...
Lees verder

03 februari 2020
Bijeenkomst Longpunt: adem-, stem- en spraakproblemen bij een longziekte
Op dinsdag 18 februari vindt een bijeenkomst plaats van Longpunt. Het thema van deze
bijeenkomst is: ‘adem-, stem- en spraakproblemen bij een...
Lees verder

24 januari 2020

Cursus ‘Dementie, en nu?’ voor mantelzorgers
Rivas Zorggroep organiseert vanaf donderdag 12 maart 2020 de cursus ‘Dementie, en nu?’ voor
mantelzorgers die iemand met dementie verzorgen. De cursus...
Lees verder

24 januari 2020
Lezing over nalatenschap en erfrecht
Rivas Zorggroep organiseert een lezing met als titel ‘Help, ik ben erfgenaam!’ Deelnemers krijgen
informatie over alle zaken die geregeld moeten...
Lees verder

21 januari 2020
Cardiologen Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis werken samen aan de beste zorg
voor cardiologiepatiënten in de regio
De cardiologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis werken samen om
cardiologiepatiënten de beste zorg te verlenen. Daarbij is...
Lees verder

20 januari 2020
Mondharmonicaclub Ademnoot viert tienjarig bestaan met jubileumoptreden

Iedere week komt een enthousiaste groep vrijwilligers en longpatiënten samen in Het Gasthuis in
Gorinchem om muziek te maken. Steevast iedere...
Lees verder

16 januari 2020
Roparun doneert koppelbedden voor terminale patiënten aan Rivas Zorggroep
Rivas Zorggroep is enorm blij met de schenking van vijf koppelbedden door Stichting Roparun. Een
koppelbed maakt van een eenpersoons zorgbed een...
Lees verder

13 januari 2020
Bijeenkomst Longpunt: Fit door alle jaargetijden heen!
Op dinsdag 21 januari vindt een bijeenkomst plaats van Longpunt. Het thema van deze
bijeenkomst is: ‘Fit door alle jaargetijden heen!’. De bijeenkomst...
Lees verder

10 januari 2020
Bijeenkomst (ex)prostaatkankerpatiënten
Prostaatkanker is een veel voorkomende ziekte: jaarlijks wordt de ziekte bij ruim 12.500 mannen

gesteld. Het is een ingrijpende diagnose met grote...
Lees verder

09 januari 2020
Kiwanisclub doneert ziekenhuispoppen
Leden van Kiwanisclub Heusden & Altena doneerden donderdag 9 januari 50 Kiwanispoppen aan
de Kinder- en jeugdafdeling van het Beatrixziekenhuis in...
Lees verder

20 december 2019
Beatrixziekenhuis realiseert Beatrix geboorte- en kindcentrum
De verbouwing van de vijfde verdieping van het Beatrixziekenhuis is in volle gang. Hier wordt
begin juni 2020 Beatrix geboorte- en kindcentrum...
Lees verder

20 december 2019
Primeur: cliënten kunnen via app BeterDichtbij beeldbellen met hun logopedist

Cliënten van de logopedisten van Rivas kunnen als eersten in Nederland via de app BeterDichtbij
beeldbellen met hun logopedist. Met de app kunnen...
Lees verder

19 december 2019
Mogelijk datalek Beatrixziekenhuis
Door een criminele actie heeft een hacker zich toegang verschaft tot de mailbox van een
cardioloog. Het is waarschijnlijk dat de hacker als doel had...
Lees verder

16 december 2019
Lezing over nalatenschap en erfrecht
Rivas Zorggroep organiseert een lezing met als titel ‘Help, ik ben erfgenaam!’ Deelnemers krijgen
informatie over alle zaken die geregeld moeten...
Lees verder
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