
 
 

 
 

30 oktober 2017 
  

Agenda 

Donderdag 2 november 

Zwolse nieuwe; kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten 

Woensdag 8 november 
ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle Samenwerken tegen Antibiotica Resistentie 

 

Donderdag 9 november van 17.30 – 20.30 uur 

Samenwerken in de zorg voor kinderen met SOLK: ‘Wat gaat goed, wat kan 

beter?’ 

    
Dinsdag 28 november  

Nascholing KCL, Pathologie en LMMI  

 

 

Woensdag 10 januari 2018 

Symposium 10 jarig bestaan Wond Expertise Centrum (WEC)  

Maandag 22 februari 2018 

Live endoscopieavond  
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Werkafspraken 

Werkafspraken complexe wondzorg, ulcus cruris 
venosum en arterieel ulcus staan op de site 
Afgelopen jaar is er door de huisartsen in samenwerking met 

de dermatologen en vaatchirurgen hard gewerkt aan werkafspraken 

betreffende wondzorg. Tevens komt de organisatie van het Wond Expertise 

Centrum aan de orde. 
§ De werkafspraak Ulcus cruris venosum (2008) is herzien.  

 Er is een werkafspraak gemaakt over het Arterieel ulcus (eerste editie). 

Hierin staan afspraken over decubitus, diabetische wonden, ischemische 

wonden en skin tears.  
 Overkoepelend is er de werkafspraak Complexe wondzorg waarin je de weg 

kunt vinden naar de andere twee werkafspraken.  

In oktober is de eerste van 16 Hagro’s gestart met de Interline, gepresenteerd door 

de werkgroepleden. Via deze interactieve scholing komen de 3 werkafspraken in 

meerdere casussen uitgebreid aan bod. Wij wensen allen een plezierige en 

leerzame nascholing. 

 

Zwolse Compagnonscursus  
Op 28 en 29 september 2017 ontmoetten 40 deelnemers 

(huisartsen, specialisten Isala en specialisten 

Ouderengeneeskunde) elkaar bij de Zwolse 

Compagnonscursus.  

Zowel de verhouding mannen-vrouwen en huisartsen-

specialisten was bijna fiftyfifty. De drie onderwerpen van de 

cursus waren door deelnemers van de afgelopen jaren 

aangedragen: Feedback, palliatieve zorg en SOLK. 

Om het programma heen was een sociaal programma met een bus naar 

Giethoorn, boot naar Kalenberg, kanovaren door de Weerribben, diner met 

goochelaar, live muziek aangevuld en ondersteund door muzikale collega’s, 

bezoek aan Thialf met de beste schaatsers van Nederland op het ijs en een 

rode draad. Passend in de tijd was de rode draad geheel geautomatiseerd en 

konden de deelnemers elkaar via de speciaal voor de cursus aangemaakte 

groepsapp de loef afsteken. 

‘Veel, interessant, mooi en gezellig’ zijn woorden die alles goed samenvatten. 

Voor wie het gemist heeft is er een herhaling op 20 en 21 september 2018. Nu 

vast noteren, want de inschrijving kent sinds dit jaar een limiet.  

Veertig cursisten biedt ruimte voor veel interactie en dat was en blijft een van 

de belangrijkste doelen: samen de gezondheidszorg in onze regio willen 

verbeteren.  

Lees hier verder voor het verslag van de thema's Compagnonscursus 2017. 

Meer informatie over de cursus van 2017 vindt u op de website van MCC Klik.  
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Innovaties en publicaties 

Eén loket voor alle spoedaanvragen  

Medrie, RAV IJsselland en Icare zijn recent een bijzondere pilot 

gestart. Gedurende een jaar komen alle telefoontjes vanuit de 

regio Zwolle naar 112 (ambulancezorg), de huisartsenpost en 

Zorgcentrale Noord (personenalarmering) in dezelfde ruimte terecht. Door 

deze samenwerking in de triage van de spoedzorg komt de juiste zorgverlener 

bij de juiste zorgvraag en op het juiste moment > Lees verder 
  

Actueel 

Aanpassing referentiewaarden KCL Isala  

Tijdens de fusie van het Klinisch Chemisch Laboratorium van Zwolle en Meppel 

is gebleken dat er verschillende referentiewaarden worden gehanteerd tussen 

de locaties. Na grondige analyse wordt er nu één geharmoniseerde 

referentiewaardenlijst geïntroduceerd. Dit betekent dat het niet uitmaakt of de 

uitslagen in Zwolle of Meppel worden gerapporteerd. Voor (de regio) Zwolle 

zullen er vanaf 25 oktober 2017 drie grote veranderingen worden 

doorgevoerd. Deze zijn per brief verstuurd aan alle huisartsen in de regio.  

ZorgDomein 
Zorgaanbod Reumatologie 

Het zorgaanbod van de poli Reumatologie is vereenvoudigd, er zijn nu drie 

zorgproducten: Regulier Reumatologie, Verkorte Toegangstijd Reumatologie 

en Spoed Reumatologie. In de verwijscategorieën is te zien welk zorgproduct 

er beschikbaar is. 

Zorgaanbod Orthopedie 
Bij een verdenking heupdysplasie is het vanaf heden alleen mogelijk om met 

Verkorte Toegangstijd te verwijzen. De reguliere producten zijn in de 

verwijscategorie Verdenking heupdysplasie verwijderd. 

Ervaringen 
We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en staan ook open voor tips ten 

aanzien van het zorgaanbod in ZorgDomein van onze poliklinieken. Heeft u 

vragen/opmerkingen/tips, mail ons dan gerust op zorgdomein@isala.nl.  

Oogheelkunde over op nieuwe manier afspraak maken  

De patiënten van Oogheelkunde kunnen vanaf 7 november a.s. zelf hun 

afspraak plannen.  

Door te bellen met de polikliniek, of indien mogelijk voor de 

afspraak, via MijnIsala.nl. Dat kan vanaf twee werkdagen na 

het bezoek aan uw praktijk. Deze tijd hebben wij nodig om de 

afspraak te triëren en klaar te zetten, inclusief eventuele 

onderzoeken voorafgaand aan het polibezoek. Dit geldt 

overigens niet voor patiënten van Radiologie; zij kunnen direct, zodra ze uw 

praktijk hebben verlaten, bellen om een afspraak te maken. 
  

Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten  

01-10-2017 M.A.H. van Leeuwen, interventiecardioloog 

01-10-2017 M.A.J. Meier, interventieradioloog 

01-10-2017 mw. R.T. Zwartbol, neuroloog 

01-11-2017 G.C. Bloemsma, radioloog 

Vertrokken VMS-leden 
01-10-2017 dr. M. Sabraoui, SEH-arts KNMG 

01-11-2017 mw. L.G.M. Mulder-Wildemors, poliklinisch apotheker 

01-11-2017 J.H. van Uchelen, plastisch chirurg 

Nieuwe huisartsenpraktijk Beumer en Schoenmakers 

Per 1 november openen huisartsen Beumer en Schoenmakers hun nieuwe 

praktijk (beiden waren voorheen werkzaam in Gezondheidshuis Stadshagen 

De Verbinding). 

http://ymlptrack7.com/jbmyalaebbmwakahbhaaayq/click.php
mailto:zorgdomein@isala.nl


Huisartsenpraktijk Beumer & Schoenmakers 

Nijenhuislaan 175 

8043 WB Zwolle 

038 – 200 4444 

Afwezigheid Peter van den Berg, neuroloog 
Peter van den Berg, neuroloog, is afwezig in verband met ziekte; zijn 

patiënten worden overgenomen door Rachel Zwartbol. 
  

Aanleveren kopij 

Aanleveren kopij Klik actueel 

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

woensdag 15 november 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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