Nieuws

17 oktober 2019
Rommelmarkt in De Schutse zaterdag 19 oktober afgelast
In woonzorgcentrum De Schutse aan de Mollenburgseweg 14 in Gorinchem vindt op zaterdag 19
oktober géén rommelmarkt plaats. Omdat een grote groep...
Lees verder

09 oktober 2019
Onderhoudswerkzaamheden aan parkeergarage
Veiligheid vinden we niet alleen een groot goed in de zorg aan onze cliënten. Net zo belangrijk
vinden we veiligheid het als het gaat om onze locaties...
Lees verder

09 september 2019
Publiekslezing over borstkanker

Zorgprofessionals van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem houden op dinsdag 8 oktober een
publiekslezing met als thema borstkanker. Bezoekers krijgen...
Lees verder

09 september 2019
Rivas houdt evenement over vitaliteit
Rivas Zorggroep houdt zaterdag 28 september een grootschalig evenement over vitaliteit. Locatie
hiervan is Partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 in...
Lees verder

28 augustus 2019
Een halve eeuw in dienst bij Rivas
Vanaf 1 september werkt Anja van der Linden maar liefst een halve eeuw bij Rivas. ‘Dat is zeker
een lange tijd, maar wel een hele mooie tijd. Ik ben...
Lees verder

31 juli 2019
Vakantie voor bewoners Judith Leysterhof
Twaalf bewoners van verpleeghuis Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam zijn onlangs een
week op vakantie geweest. Zij gingen naar Zorgboerderij...
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 hét voorbeeld voor mensgerichte zorg
Zorg waarbij de cliënt altijd centraal staat, daar draait het bij Planetree om. Rivas heeft zich dit de
afgelopen 20 jaar eigen gemaakt en zich...
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

30 april 2019
Bijeenkomst ‘Dementie, en nu?, ondersteuning voor mantelzorgers
Bijna 70% van alle mensen met dementie woont thuis, alleen of met een naaste. Na de diagnose
van een vorm van dementie zijn er vaak heel wat...
Lees verder

11 april 2019
Expositie Ine den Aantrekker in de Lingepolikliniek in Leerdam
In de Lingepolikliniek in Leerdam vindt momenteel een expositie plaats van Ine den Aantrekker.
Liefhebbers kunnen deze expositie tot eind juni...
Lees verder

09 april 2019
Robotpoezen voor bewoners De Alblashof
Bewoners van verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam kunnen sinds kort gebruikmaken van
een robotpoes. Vier robotpoezen zijn geschonken door...
Lees verder

04 april 2019
Expositie Anne-Marie van Stratum in verpleeghuis Het Gasthuis
In verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem vindt momenteel een expositie plaats van Anne-Marie
van Stratum. Liefhebbers kunnen deze expositie tot eind...
Lees verder

29 maart 2019
Robotpoes voor bewoners De Wieken
Bewoners van verpleeghuis De Wieken in Papendrecht ontvingen onlangs een robotpoes uit
handen van Gerrie Krijgsman. De robotpoes heeft een positief...
Lees verder

25 maart 2019
Cradle voor bewoners Tiendwaert
De bewoners van verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam namen onlangs een Cradle
(CRDL) in ontvangst. Dit instrument stimuleert onderling...
Lees verder
25 maart 2019
Cradle voor bewoners Lingesteyn
De bewoners van afdeling Hornstaete van verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam namen onlangs een
Cradle (CRDL) in ontvangst. Dit instrument stimuleert...
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

18 maart 2019
Vrijwilligers bakken wafels voor bewoners De Markt
Bewoners van Rivas-locatie De Markt in Papendrecht zijn vrijdag 15 maart getrakteerd op heerlijke
wafels. Medewerkers van de gemeente Papendrecht...
Lees verder
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