
  

 

 

 

 

OKA Inhouse – 2 april 2019 
Rijnstate: Innovatief in zorg voor jou 

 
Dinsdag 2 april vindt er een OKA Inhouse plaats. Op uitnodiging van Ziekenhuis Rijnstate en het 
Rijnstate Vriendenfonds krijgen wij die avond een bijzondere kijk op innovatieve zorg binnen 
Rijnstate. 
Er wordt ingezoomd op de verschuivende zorg van ziekenhuis naar thuis. Hoe bieden we onze 
patiënten op een veilige manier thuis de beste zorg, onder andere via e-health?  
We krijgen te zien wat reeds is bereikt met de ambitieuze nieuwbouwprojecten. 
Daarnaast worden we meegenomen in de wereld van de Intensive Care: toen en nu. 
Tot slot krijgen we een uniek kijkje achter de schermen met diverse rondleidingen. Aanmelding 
vooraf is verplicht (* zie aanmeldlink). 
 
Programma 
 
17.15 uur Ontvangst op de innovatiemarkt / Auditorium  
  Voor de inwendige mens wordt gezorgd. 
18.00 uur Welkomstwoord door Hans Schoo, lid Raad van Bestuur Rijnstate  
  Bestuursmededelingen OKA door Jan Ummenthum, bestuurslid  

Presentatie innovatieve zorg (E-health) door M. Zemmelink  
Presentatie  innovatie in de bouw door W-J  Hanegraaf  

  Presentatie over innovatie in de IC toen en nu door R. Verspiek en M. Blans 
18.50 uur Pauze  
19.15 uur Rondleiding ziekenhuis langs verschillende innovatieve projecten 
20.15 uur Afsluiting met een drankje  
21.00 uur Einde  

    
Wij kijken uit naar jullie komst! 
 
Praktische zaken! 
 
Meld je nu aan: 
Je bent dinsdag 2 april 2019 van harte welkom. Vanaf 17.15 uur ontvangen we je graag in Rijnstate 
Arnhem met een broodje en een kop soep. Het programma duurt tot ca. 20.30 uur. 
Let op! In tegenstelling tot andere bijeenkomsten moet je je aanmelden via de volgende link:  

http://rijnstatevriendenfonds.nl/
https://www.rijnstate.nl/
https://rijnstatevriendenfonds.nl/


  

 

 
* (aanmeldlink)  
 
Locatiegegevens: 
Rijnstate Arnhem, Auditorium (route 81) 
Wagnerlaan 55 
6815 AD  ARNHEM 
 
Parkeren: 
Rijnstate bied je de mogelijkheid om gratis te parkeren.  Let op: dit kan alleen op P8 (Kluizeweg naast 
het ziekenhuis, bij de sportvelden. Dit is de parkeerplaats van Rijnstate medewerkers).  
 
 
 
 
 

http://rijnstatevriendenfonds.nl/
https://www.rijnstate.nl/losse-pagina-s/bedrijfsvriendenbijeenkomst-2-april-2019/

