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Agenda 

Woensdag 5 september - gewijzigde datum 
Ketenzorg in de spoed. Waarheen, waarvoor?  
  

Save the date!  
Op woensdag 13 september van 17.00 tot 21.00 uur organiseert het Isala 

Vrouw-kindcentrum een relatiedag voor huisartsen in het Auditorium van Isala. 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het doel van deze 

bijeenkomst is kennis te delen en met elkaar hierover in gesprek te gaan. 

Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze avond. Noteer de datum vast 

in uw agenda! 
  
Donderdag 28 en vrijdag 29 september 
Compagnonscursus 2017 
Deze cursus is vol. In 2018 is er een herkansing voor wie nu te laat was. 

Op 20 en 21 september 2018 wordt de cursus herhaald. 

  
Maandag 9 en dinsdag 10 oktober 
Evidence-based Medicine basiscursus 
  

http://t.ymlp162.com/juwwaaaebmuualaeqjaiaume/click.php
http://t.ymlp162.com/juwqalaebmuuapaeqjanaume/click.php
http://t.ymlp162.com/juwyanaebmuuataeqjakaume/click.php


  

Donderdag 2 november 
Regionale kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten 
  
 

 

  

Werkafspraken 

Afspraken rond ontslag van palliatieve patiënten 
Het PACTeam (Palliatief Advies & Consultatieteam) heeft een 

werkafspraak gemaakt over de ontslagprocedure bij patiënten 

die via het PACTeam voor verdere begeleiding naar de huisarts worden 

terugverwezen. De overdracht vraagt om goede afstemming. Linda Groot heeft 

hierbij de input vanuit de huisartsenzorg geleverd. Bekijk hier de werkafspraak. 

Deze is vanaf nu in te zien via de website en de app MCC Klik.  
  
Werkafspraak vitamine B12 deficiëntie 
Op de MCC Klik site en app is deze maand ook de werkafspraak geplaatst over 

vitamine B12 deficiëntie. Deze werkafspraak is tot stand gekomen na een WDH 

nascholing over vitamine B12 in samenwerking met de internisten en de klinisch 

chemici van Isala. Het toont een kort stroomdiagram, naast praktische klinische 

informatie. Er volgt hiervan geen Interline. Bekijk hier de werkafspraak.  
  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 

  
 

 

Innovaties en publicaties 

Longgeneeskunde start telemonitoring bij COPD patiënten  
De afdeling Longgeneeskunde van Isala start met 

thuismonitoring van COPD-patiënten. Nu nog in pilot setting, 

maar voor de dertig mensen die meedoen betekent het dat zij 

minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor een controle op de 

polikliniek en minder risico lopen op een ziekenhuisopname  > 

Lees verder  
  
Minder vaak infuus prikken 
Patiënten die vaak medicijnen nodig hebben via een infuus 

hebben een centrale lijn, of er moet regelmatig een infuus 

worden geprikt. Met als gevolg dat de bloedvaten harder worden 

en steeds moeilijker te prikken zijn. De nieuwe PICC-lijn is dan 

een uitkomst  > Lees verder 
  
 

 

Actueel 

Verhuizing Isala Heerde 
Isala Heerde gaat verhuizen. Vanaf 1 augustus is Isala Heerde gevestigd aan de 

Groteweg 5 in Wapenveld (gemeente Heerde). Deze nieuwe locatie biedt 

voldoende ruimte om onze patiënten dezelfde zorg te kunnen blijven bieden. Het 

gebouw ligt in een prachtige omgeving en is goed bereikbaar voor inwoners uit 

de omgeving  > Lees verder  
   

http://t.ymlp162.com/juqsaiaebmuuapaeqjagaume/click.php
http://t.ymlp162.com/juquafaebmuuataeqjaxaume/click.php
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http://t.ymlp162.com/juqmakaebmuuaraeqjazaume/click.php
http://t.ymlp162.com/juqjadaebmuualaeqjanaume/click.php
http://t.ymlp162.com/juqjadaebmuualaeqjanaume/click.php
http://t.ymlp162.com/juqbacaebmuuapaeqjavaume/click.php
http://t.ymlp162.com/juqhataebmuuataeqjavaume/click.php


  

Oudere in regio Zwolle niet onnodig opgenomen  

in ziekenhuis dankzij eerstelijns verblijfbed 
Huisartsen, Isala, verzorgings- en verpleeghuizen vinden elkaar 

in regio Zwolle als het gaat om eerstelijns verblijfbedden. Sinds 

dit jaar bieden verzorgings- en verpleeghuizen  eerstelijns verblijfbedden aan 

ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven, maar te gezond zijn voor opname 

in het ziekenhuis. Maar hoe krijgt een huisarts of de SEH-arts zijn patiënten 

daar? En hoe weet hij waar plek is? De zorgaanbieders in regio Zwolle hebben 

geregeld dat er 24/7 een volledige overzicht is van de beschikbare capaciteit  > 

Lees verder 
  

Verandering verslaglegging mammografie 
Al enige tijd geleden is de richtlijn voor de beschrijving van het 

klierweefsel in het verslag van de mammografie veranderd. 

Voorheen gold de ACR-classificatie en omdat iedereen hier aan 

gewend was, zijn we die blijven gebruiken. Recent zijn we toch overgestapt naar 

de mamma densiteitclassificatie  > Lees verder 
  
Start Medicatie Adviespunt voor Zwangeren (MAZ) 
Het Isala Vrouw-kindcentrum is in juni gestart met het Medicatie 

Adviespunt voor Zwangeren (MAZ). Het MAZ is een nieuwe 

dienstverlening voor zwangeren en vrouwen die graag zwanger 

willen worden  > Lees verder  
  
Brief voor patiënten over urineonderzoek 
Het KCL heeft een instructiebrief geschreven voor patiënten over 

urineonderzoek. Het verzoek is aan huisartsen om deze aan alle 

patiënten te verstrekken die dit onderzoek moeten laten verrichten. Deze brief is 

op papier verstrekt, maar ook digitaal beschikbaar  > Lees verder  
  
Aanpassing prikposten Isala 
Graag wijzen wij u op enkele aanpassingen in de prikposten  > Lees verder  
  
Nieuw centrum netvliesaandoeningen in  

Isala Diaconessenhuis Meppel  
In Meppel openen wij in juni een uniek centrum voor 

gespecialiseerde oogzorg: het Retinacentrum. De oprichting is 

onderdeel van het zorgverplaatsingsplan en past helemaal binnen 

het profiel van Isala Diaconessenhuis: Vitaal en mobiel  > Lees verder  
  
Isala verplaatst deel zorg voor oudere patiënten  
met een gebroken heup naar Meppel  
Vanaf maandag 3 juli verwelkomt Isala Diaconessenhuis in 

Meppel de eerste patiënten van 70 jaar en ouder uit Zwolle, 

Zwartewaterland, Steenwijkerland en Staphorst met (verdenking 

op) een gebroken heup. Door de zorg voor deze patiënten te concentreren in 

Meppel wordt de toegangstijd tot de operatiekamer verlaagd met ongeveer 24 

uur  > Lees verder   
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Kinderartsen Isala stellen zich voor:   

Daniëlle Martens  
In deze rubriek stellen de kinderartsen zich één voor één aan u 

voor. Door de fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis is de 

vakgroep een stuk groter geworden en daardoor wellicht wat 

onbekend. Daniëlle Martens is de 12e in de reeks die zich 

voorstelt  > Lees verder  
  
Programma ‘Optimalisatie poliklinieken’  

Isala succesvol afgesloten  
Eind 2014 is Isala gestart met het programma ‘Optimalisatie 

poliklinieken’, voor haar poli’s in Zwolle, Kampen en Heerde. 

Onder het motto: de patiënt meer de regie geven.  
En daar zijn we in geslaagd. Bij nagenoeg alle poli’s kan de patiënt nu zelf de 

datum en het tijdstip van de afspraak plannen. Door te bellen met de polikliniek 

of door in te loggen op www.MijnIsala.nl  > Lees verder  
  
1e lijns diagnostiek nu ook digitaal  

aan te vragen via ZorgDomein  
In de vorige Klik actueel informeerden we u reeds dat met 

ingang van 15 juni 2017 het mogelijk is om ook 1e lijns 

diagnostiek voor uw patiënten aan te vragen via ZorgDomein bij 

Isala Zwolle, Kampen en Heerde. Radiologie Kampen heeft een 

nieuw telefoonnummer gekregen: (038) 424 68 30. In het vorige 

bericht stond per abuis het telefoonnummer van Radiologie Zwolle en Heerde in 

plaats van het Diagnosepunt: (038) 424 63 00; dit nummer is niet gewijzigd   > 

Lees verder 
  
ZorgDomein  
Voor zowel locatie Zwolle als Kampen is het mogelijk om 1e lijns diagnostiek aan 

te vragen. Verder een bericht over Patiëntoverleg  > Lees verder 
  
Uitkomsten survey huisartsen MDO colorectale maligniteiten 
In het streven naar verbetering van onze service aan huisartsen, hebben wij een 

aantal korte vragen opgesteld over de verslaglegging van het Multidisciplinair 

overleg (MDO) Colorectale maligniteiten. Hiervoor hebben wij in de periode van 

1 februari t/m 1 mei 2017, 100 huisartsen uit Zwolle en Meppel gevraagd om 

hun feedback te geven op het bestaande verslag van het MDO  > Lees verder 
  
Jaarverslag Isala 2016   
Isala heeft het jaarverslag over 2016 gepubliceerd.  
  
Vijf ziekenhuizen bundelen krachten in mProve  
Vijf STZ-ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), 

Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima Medisch Centrum 

(Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem) bundelen hun krachten om patiënten 

dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Gezamenlijk vormen zij een innovatief 

netwerk met de naam mProve. Met een onderscheidende en slagvaardige aanpak 

willen zij voorop lopen in medische, technische en sociale innovaties. Zo 

ontwikkelen zij gedeelde standaarden om de effectiviteit van zorg te verbeteren 

en de beste zorg te blijven bieden  > Lees verder  
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Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten  
01-07-2017 dr. A.M. Hoogland, patholoog 
01-07-2017 C.F. Puts, klinisch embryoloog i.o. 
01-08-2017 mevr. P.S. van Egmond, ziekenhuisapotheker 
  
Vertrokken stafleden 
01-05-2017 Prof. dr. H.J.G. Bilo, internist 
01-06-2017 dr. J.R. Beekhuis, gynaecoloog 
01-06-2017 K.K. Janssen, fertiliteitsarts  
01-06-2017 dr. V.P.B.M. Merlijn, klinisch psycholoog 
 

Internist prof. dr. Henk Bilo stopt met de patiëntenzorg 
  
Kinderarts Veerle Langenhorst tijdelijk afwezig  

in verband met ziekte 
Veerle Langenhorst, kinderarts, is voor onbepaalde tijd uit de roulatie in verband 

met ziekte. Veerle wordt tijdelijk vervangen door Jessica Pruijsen, kinderarts in 

opleiding.  
  
Diagnostiek tarieven 2017 aanvrager huisarts 
 

 

Aanleveren kopij 

Aanleveren kopij Klik actueel 
U kunt uw kopij voor de augustus-editie van Klik actueel aanleveren tot 

woensdag 16 augustus a.s. via redactie@klikactueel.nl.   

  
 

 

Klik actueel is een gezamenlijke uitgave van Medrie en Isala. De samenstelling is in handen van de 

voormalige redactie van het MCC Klik-bulletin, de medisch coördinator MCC Klik en de relatiebeheerder 
huisartsen Isala. Klik actueel wordt maandelijks verstuurd aan alle huisartsen, medisch specialisten, 
apothekers en verloskundigen in de regio Zwolle. 
Vragen, opmerkingen of kopij kunt u per email sturen naar redactie@klikactueel.nl. 
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven, bekijk dan de online versie. U kunt zich te allen tijde 

afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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