Nieuws

07 april 2020
Begeleiders mogen niet meer mee met patiënten in het Beatrixziekenhuis
Vanaf heden mogen begeleiders niet meer mee met patiënten in het Beatrixziekenhuis en
plaatsnemen in de centrale hal van het ziekenhuis. We hebben...
Lees verder

26 maart 2020
Geen bezoek meer in het Beatrixziekenhuis
Vanaf vrijdag 27 maart mogen patiënten in het Beatrixziekenhuis geen bezoek meer ontvangen.
Een moeilijke beslissing, die is genomen uit...
Lees verder

19 maart 2020
Aanbieden van diensten of goederen
We vinden uw steun aan onze zorgverleners hartverwarmend. Als u uw diensten of goederen wilt
aanbieden, dan verzoeken wij u om contact met ons op te...

Lees verder

18 maart 2020
Antwoord op veelgestelde vragen over corona
Gaat mijn afspraak in het Beatrixziekenhuis door? Kan ik nog op bezoek in het verpleeghuis?
Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.
Lees verder

18 maart 2020
Geen bezoek verpleeghuizen en woonzorgcentra
Het is niet mogelijk om een bewoner in een van onze verpleeghuizen en woonzorgcentra te
bezoeken. Dezelfde maatregel geldt voor bezoek van cliënten...
Lees verder

01 maart 2020
Beatrixziekenhuis Gorinchem en Lingepolikliniek Leerdam per direct tijdelijk gesloten
Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek Leerdam zijn tijdelijk gesloten voor
nieuwe patiënten en bezoekers. Aanleiding is het...
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

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

07 november 2019
Wondzorg Rivas wijkverpleging
Met Rivas wijkverpleging zijn cliënten thuis verzekerd van goede zorg en ondersteuning. Van
specialistische behandeling zoals bijvoorbeeld...
Lees verder

04 juli 2019
Roze lintje voor borstkankerzorg in het Beatrixziekenhuis
Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het Beatrixziekenhuis wederom een roze lintje
toegekend voor borstkankerzorg. Dit lintje wordt toegekend...
Lees verder

11 juni 2019
Team Rivas brengt € 15.000,- naar ﬁnish Roparun
Team Rivas heeft maar liefst € 15.000,- naar de ﬁnish van de Roparun in Rotterdam gebracht. Het
team van medewerkers van Rivas Zorggroep nam...
Lees verder

03 juni 2019
Team Rivas klaar voor Roparun
Alle teamleden van Team Rivas zijn helemaal klaar voor de Roparun. Iedereen is afgelopen weken
druk bezig geweest met alle voorbereidingen. Vrijdag 7...
Lees verder

13 mei 2019
Rivas Zorggroep genomineerd voor Zinnige Zorg Award
Met het project ‘Telefonisch consult met ziekenhuis helpt huisarts’ is Rivas Zorggroep
genomineerd voor de Zinnige Zorg Award 2019 van zorgverzekeraar...
Lees verder

21 maart 2019
Mensgerichte zorg bij Rivas gewaardeerd met awards
Rivas heeft met het project 'Anderhalfde-lijnszorg: kwetsbare cliënten in de wijkverpleging' de
Planetree Project Award in de wacht gesleept. Tevens...
Lees verder

15 maart 2019
Cliënten Afasiecentrum Leerdam zingen met troubadour
Spreken is voor veel cliënten van het Afasiecentrum Leerdam lastig. Dit komt door een beroerte.
Tijdens de muzikale ochtend op woensdag 13 maart...
Lees verder

07 januari 2019
Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep zoekt nieuwe voorzitter
De Centrale Cliëntenraad van Rivas Zorggroep zoekt een enthousiaste en gedreven nieuwe
voorzitter, die zich samen met de leden graag inzet voor de...
Lees verder

03 december 2018
Internationaal kwaliteitskeurmerk voor Rivas Zorggroep
Rivas Zorggroep heeft vorige week opnieuw het internationale keurmerk van Joint Commission
International (JCI) toegekend gekregen voor de verpleeg-...
Lees verder

14 november 2018
Elsevier: Het Beatrixziekenhuis presteert als enige op alle fronten uitstekend
Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem mag zich met recht het beste ziekenhuis van Nederland
noemen. Dat blijkt uit onderzoek van Elseviers Beste...
Lees verder

01 november 2018
Succesvol BNR Zorgdebat met Michiel van Roozendaal
Michiel van Roozendaal, voorzitter Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep, heeft woensdag 31
oktober deelgenomen aan het BNR Zorgdebat over de...
Lees verder

