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Donderdag 25 januari 2018 
Nascholing Cardiologie: Optimalisatie van integrale AF-zorg, wat komt er bij kijken? 
  

Donderdag 22 februari 2018  
Nascholing MDL: Live endoscopieavond 
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Werkafspraken 

Het afgelopen jaar zijn meerdere nieuwe MCC Klik 

werkafspraken gemaakt of bestaande werkafspraken herzien. 

Deze en andere activiteiten van MCC Klik zijn mogelijk 

dankzij het enthousiasme van huisartsen, specialisten, apothekers, 

verpleegkundig specialisten en andere betrokkenen.  

  

MCC Klik bedankt iedereen voor de inzet om een goede samenwerking tussen 

1e en 2e lijn te blijven houden en wenst u allen fijne en gezellige kerstdagen 

en een gezond, gelukkig en inspirerend 2018. 

  

Aanvraagformulieren op de MCC Klik website 

Op zoek naar een aanvraagformulier? U vindt ze onder Werkafspraken en 

vervolgens onder Hulpdocumenten. Daar staan in de bovenste map alle 

aanvraagformulieren van de verschillende disciplines bij elkaar. 

  

Uw foto en actuele gegevens op de MCC Kliksite  
De telefoonlijsten op www.mccklik.nl - 'Wie is wie' - zijn beschermd onder een 

inlog vanwege de overlegnummers en email-adressen en vanwege de 

portretfoto. We zijn met velen; het helpt collega’s te herkennen en te 

onthouden indien de foto op de site staat. 

Een oproep aan allen van wie een foto nog ontbreekt: maak een foto, en 

plaats hem zelf op de site! Controleer dan ook meteen of uw gegevens nog 

actueel zijn. Het is de moeite waard: de Kliksite wordt iedere maand door ruim 

500 unieke bezoekers bezocht. 

  

Uw wachtwoord kunt u nu heel makkelijk zelf opnieuw aanmaken, door uw 

mailadres in te voeren en vervolgens ‘Wachtwoord vergeten?’ aan te klikken.   

  

Rondgang MCC Klik coördinatoren 

Na onze start deze zomer hebben wij als nieuwe algemeen coördinatoren van 

MCC Klik, Joke Schutte en Roeland de Wilde, samen met Daniëlle van Hemert 

(relatiebeheerder 1e lijn Isala) een aantal vakgroepen en huisartsengroepen 

bezocht. Het doel is kennismaking, de MCC Klik producten onder de aandacht 

brengen en eventuele knelpunten in de samenwerking te horen. Communicatie 

komt steeds als belangrijkste item naar voren  > Lees verder    
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Innovaties en publicaties 

Longgeneeskunde Isala twee keer in de Lancet 

Afgelopen 6 maanden zijn er twee publicaties in de Lancet geweest, waaraan 

de afdeling longgeneeskunde een belangrijke bijdrage geleverd heeft  > Lees 

verder  
  

Succesvolle inwendige stralingstherapie voor oncologiepatiënten 

Isala Oncologisch centrum behandelde onlangs voor het eerst een patiënt met 

naar de lever uitgezaaide darmkanker met inwendige stralingstherapie. Deze 

zogeheten Selectieve Interne Radiatie Therapie (SIRT) wordt uitgevoerd bij 

patiënten met uitgezaaide darm- of leverkanker die niet geopereerd kunnen 

worden en ook niet meer op chemotherapie reageren. Deze behandeling was 

in Nederland tot nu toe alleen mogelijk in academische ziekenhuizen  > Lees 

verder  
   

Herhaalde oproep: patiënten met hyperthyroïdie gezocht 

In verband met een lopend onderzoek op de polikliniek interne geneeskunde 

van Isala zijn we op zoek naar patiënten met (subklinische) hypothyroïdie 

(verhoogd TSH met normaal of verlaagd fT4) die nog niet gestart zijn met 

behandeling  > Lees verder 

  
  
 

  

Actueel 

Zorgverplaatsing: galblaasoperaties naar Meppel 
Het concentreren van de galblaasoperaties in Isala 

Diaconessenhuis Meppel is onderdeel van het 

zorgverplaatsingsplan. Door deze operaties vooral op locatie 

Meppel uit te voeren, kunnen we doelmatige zorg verlenen  > 

Lees verder  

  

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staat we stil bij:  

- verwijzingen van de huisartsenpost naar de SEH via ZorgDomein,   

- diagnostiek (echo) locatie Isala Heerde,  

- afdeling gynaecologie en verloskunde Isala Meppel voor verloskundigen  

 > Lees verder  
  

Verwijzerstevredenheid 2018 

Deze week hebben alle huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en openbare apothekers een mail 

ontvangen met het verzoek de jaarlijkse Isala-enquête in te 

vullen. Uw mening is van belang om de kwaliteit van de 

samenwerking met de specialismen van Isala te meten en eventueel te 

verbeteren. Het onderzoek is gekoppeld aan de specialismen die in 2018 

worden gevisiteerd: cardiologie, gynaecologie, plastische chirurgie, 

dermatologie en neurochirurgie.  

  

Vragen of opmerkingen:  

Daniëlle van Hemert, relatiebeheerder huisartsen (d.van.hemert@isala.nl)   

Nienke van Vliet, transmuraal coördinator (n.m.h.vanvliet@isala.nl)   
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Scholingsdata Isala – Medrie 2018 

De Isala Academie en de huisartsen nascholingsorganisatie 

(WDH) werken sinds 2016 met een gezamenlijk 

nascholingsbeleid voor huisartsen. Het doel is om inhoudelijk 

afgestemde nascholingen te organiseren die ook passen in de (volle) 

nascholingskalender van huisartsen. Per jaar zijn er drie Isala/WDH-

nascholingen beschikbaar. Voor 2018 zijn de volgende data vastgelegd: 

- Dinsdag 13 februari 2018  

- Woensdag 20 juni 2018 (onder voorbehoud: Radiotherapie) 

- Donderdag 8 november 2018 

  

Wilt u als vakgroep een huisartsgerichte nascholing organiseren in 2018? 

Neem dan contact op met Ingrid Nijholt van de Isala Academie 

(i.m.nijholt@isala.nl). 
  

Veilig informatie delen via ZorgMail 
Bij de zorg voor patiënten zijn steeds meer zorgverleners 

betrokken. Het is van groot belang dat huisartsen, apothekers, 

tandartsen, verloskundigen, medisch specialisten etc. op een 

veilige manier informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het 

gaat immers om patiëntgegevens.  

  

Veel zorgverleners maken al gebruik van ZorgMail voor het 

uitwisselen van gegevens tussen de informatiesystemen via Edifact. Secure e-

mail van ZorgMail (ZorgMail Hosted Mail), is een aanvulling hierop. Ook Isala 

maakt gebruik van ZorgMail en wil op deze manier patiëntgegevens met u 

uitwisselen  > Lees verder  

  

Storing in Medicom bij ontvangst postberichten Isala 

Van dinsdag 28 november tot en met vrijdag 1 december was er een probleem 

bij het ontvangen van postberichten in Medicom van Pharmapartners. 

Pharmapartners heeft vrijdag de oorzaak van het probleem gevonden en het 

probleem opgelost. De ontbrekende berichten zijn maandagochtend 4 

december alsnog verzonden naar de betreffende huisartspraktijken. Naar 

aanleiding van dit incident gaan wij in gesprek met Pharmapartners om te 

bespreken hoe we dit in de toekomst sneller kunnen oplossen. 

  

Bezoek- en openingstijden Isala tijdens feestdagen 

Tijdens de feestdagen zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- 

en openingstijden van Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis 

Meppel  > Lees verder  

  

Kleinschalig ziekenhuis passend in Reestdal  
Recent werden Mariska de Groot en Rob Dillmann geïnterviewd over de 

ontwikkelingen in Isala Diaconessenhuis en de nieuwbouwplannen. Het artikel 

werd gepubliceerd in de Meppeler Courant  > Lees verder 

  

  

  
 

  

Komen en gaan 

Mutaties per 1 januari 2018: 
Maatschap Medisch Centrum De Steenpoort, Genemuiden 
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De heer A.C. (Coen) Bultje overdracht praktijk aan mevrouw V.W. (Vera) van 

den Belt 
  
Huisartsenpraktijk Wapenveld 
De heer J. (Jaap) Koppenaal overdracht praktijk per 1 april 2018 aan de heer 

F.W. (Floris) van Werkum (nu waarnemer) 
  
Huisartsenpraktijk Hutten wordt Huisartsenpraktijk Schellevis & Terrahe 
De heer F.M. (Frank) Hutten en mevrouw G.H. Hutten-van Rooijen overdracht 

praktijk aan mevrouw M.A. (Meike) Schellevis en mevrouw J. (Janine) 

Terrahe-van Ravenzwaaij. 
  
Naamswijzigingen huisartsenpraktijken per 1 januari 2018 
Praktijk J. Kiewiet wordt Huisartsenpraktijk Weezenland  

(huisartsen J. Kiewiet, S.L.L. Brunekreef-van de Werken, K.A. Zuurmond-

Tromp). 
  
Huisartsenpraktijk De Linde wordt Huisartsenpraktijk Pruijs & Lokin 

(huisartsen H.J.W. Pruijs, J.C.F. Lokin-Kleeman en vaste waarnemers C.R. 

Meeder en Chr. Meyer). 
  
Huisartsenpraktijk Oosterhout & de Vries wordt Huisartsenpraktijk Zuyderhart 

(huisartsen R.M. Oosterhout, M.C. de Vries en L.H. Eijkelkamp-Biesterbos). 
  

Joop Barkmeyer stopt als huisarts in praktijk Holtenzorg 
Op 1 april 1984 begon ik als huisarts in de wijk Holtenbroek. Op 1 januari 

2018 hoop ik mijn werk in de praktijk te stoppen. Het was een kleurrijke tijd, 

waar vele verhalen over geschreven kunnen worden. Marco Boote en Jaap 

Oosterom zullen als huisartsen de praktijk “Holtenzorg” gezamenlijk 

voortzetten.  
  
Bedankt voor de samenwerking, 
Joop Barkmeyer 
  
Frank en Geessien Hutten-van Rooijen dragen huisartsenpraktijk 
over  
Met ingang van 1 januari 2018 dragen wij onze huisartsenpraktijk over aan 

Janine Terrahe en Meike Schellevis  > Lees verder  
  

  
  
 

  

Aanleveren kopij 

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

woensdag 17 januari 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. 
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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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