
  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

  

27 maart 2018 

  

  
 

  

Agenda 

Donderdag 29 maart 2018 
Symposium over preventie, behandeling en begeleiding bij osteoporose 

  

Dinsdag 3 april 2018 
Nascholing Kinderurologie in de huisartsenpraktijk 
  

Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018 

Compagnonscursus 2018: Lees hier de uitnodiging en meld u aan via het 
inschrijvingsformulier 
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Actueel 

ZorgDomein april 2018     

In deze nieuwsbrief staan we stil bij Longgeneeskunde Meppel 

en verkorte toegangstijd Reumatologie Meppel   
 > Lees verder 
  

Inzage radiologiebeelden in Eridanos 

Van een aantal huisartsen kregen wij de mededeling dat de 

radiologiebeelden in Eridanos niet meer beschikbaar waren. Dit 

is niet het geval. Bij het overgaan naar de UniViewer van Sectra 

zijn de beelden op een andere plek zichtbaar. Wanneer 

huisartsen in het menu kiezen voor PACS Uniview kunnen ze de 

beelden raadplegen.  

  

Isala behaalt opnieuw keurmerk Klompvoetcentrum 

Isala heeft opnieuw het keurmerk Klompvoetcentrum van de 

Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) ontvangen en 

mag wederom een jaar lang het predicaat Klompvoetcentrum gebruiken  > Lees 

verder 
  

Feestdagen voorjaar 2018:  

aangepaste bezoek- en openingstijden Isala 
Tijdens de feestdagen dit voorjaar zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- 

en openingstijden van Isala, Isala Diaconessenhuis, de Bloedafname en 

Radiologie  > Lees verder 
  

Fusie vakgroepen radiologie en Nucleaire geneeskunde 
In het kader van de fusie tussen Isala Zwolle en Diaconessenhuis Meppel zijn 

per 1 januari 2018 de vakgroepen radiologie samengegaan en vormen met de 

nucleair geneeskundigen één vakgroep. De groep telt in z’n nieuwe vorm 21 

radiologen en 8 nucleaire geneeskundigen. Als gevolg van de samenwerking 

gaan de radiologen over de twee locaties rouleren. Hierdoor kan het zijn dat u 

vanaf nu een voor u onbekende radioloog onder aan de verslaglegging kunt 

aantreffen of bij telefonisch overleg aan de lijn kunt krijgen.  

  

Onze spoedcontactgegevens zijn: 

  

Isala Zwolle 

Overleglijn Radiologie voor huisartsen tijdens werkdagen (overdag):    

      (038) 424 2880 

Buiten kantoortijden: (038) 424 5000  

Telefoonnummer algemeen: (038) 424 5000 

  

Isala Diaconessenhuis Meppel 

Telefoonnummer Radiologie voor huisartsen op kantoortijden:  

      (0522) 233 350  

   

Buiten kantoortijden via de receptie: (0522) 233 333 

Telefoonnummer algemeen: (0522) 23 33 33 

  

TIM heeft ZIN  
Het melden van Transmuraal Incidenten Melden (TIM) is alweer drie jaar 

mogelijk in onze regio. In 2017 was er een sterke toename van het aantal 

meldingen: 300 meldingen tegen 200 in 2016. Meldingen over medicatie 

blijken ook dit jaar weer in de meerderheid, gevolgd door incidenten in relatie 
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tot communicatie. Ook dit jaar waren meldingen aanleiding tot veranderingen 

in werkprocessen. Daarnaast  droegen veel meldingen bij aan het wegnemen 

van misverstanden in de communicatie. Er is veel landelijke belangstelling 

voor het Zwolse TIM  > Lees verder 

  

Voorlichting ‘Veilig in de zon’ voor mensen met kanker 
Patiënten met kanker komen vaak met de vraag of ze tijdens of 

na behandeling in de zon mogen. Zeker nu het voorjaar er aan 

komt, is dit een actueel onderwerp.  Nazorgcentrum 

IntermeZZo organiseert regelmatig de voorlichtingsbijeenkomst 

‘Veilig in de zon’, speciaal bedoeld voor mensen met kanker. 

Een gespecialiseerde huidtherapeut van Dermatologisch Centrum Isala biedt 

gerichte informatie en praktische tips.  

  

Tijdens deze voorlichting wordt uitgelegd welke huidverzorging voor welk 

huidtype belangrijk is. En hoe na en tijdens diverse behandelingen de vaak 

kwetsbaarder geworden huid zo goed mogelijk kan worden beschermd. Zo 

kunnen juist mensen met kanker ook echt genieten van de zon. 

De eerstkomende voorlichtingsbijeenkomst is op 16 april van 14.00-15.30 uur. 

Mensen met kanker en hun naasten kunnen zich hiervoor aanmelden. 

  

Nazorgcentrum IntermeZZo 

Dokter van Thienenweg 1A Zwolle (06) 53 76 71 45 info@intermezzo-zwolle.nl  

   

Start nieuw Regionaal Huisartsinformatiesysteem 

Op 15 maart zijn de overeenkomsten getekend voor een nieuw Regionaal 

Huisartseninformatiesysteem (HIS) in Zwolle. Het Regionaal HIS is een 

samenwerking op automatiseringsgebied tussen huisartsen, openbare 

apothekers en de politheek Isala. Het grote voordeel van dit systeem is dat 

wijzigingen in medicatie real-time bij alle drie de partijen in de systemen 

verwerkt worden. In de periode 2018 en 2019 zullen fasegewijs 

huisartsenpraktijken overgezet worden  > Lees verder 

  

  
 

  

Werkafspraken 

Werkafspraak jeugdgezondheidszorg   
Afgelopen jaar is door huisartsen, kinderartsen en 

jeugdartsen hard gewerkt aan de werkafspraak 

Jeugdgezondheidszorg. In de werkgroep werd steeds duidelijker hoe de 

samenwerking nuttig vorm gegeven kan worden ten bate van de jeugd van 0-

18 jaar. Hoe bereik je elkaar? Hoe houd je elkaar op de hoogte van ernstige 

bevindingen? Wat is de deskundigheid van de jeugdartsen? Bij welke 

problemen kun je naar de jeugdarts verwijzen? Hoe zit het met die echo van 

de heupjes? En op het gebied van kindermishandeling is de jeugdarts 

misschien wel beter op de hoogte dan de huisarts. De werkgroep hoopt dat de 

samenwerking onderling verstevigd zal worden. De Jeugdartsen plannen een 

rondgang langs de Hagro’s om de werkafspraak verder te implementeren. Ook 

op de Warffumcursus zal jeugdgezondheidszorg aandacht krijgen. Allen veel 

succes in de praktijk.  

  

Werkafspraak ADHD  
Door huisartsen, kinderpsychiaters, kinderpsychologen, jeugdartsen en Sociaal 

Wijkteam/Centrum voor Jeugd en Gezin is de werkafspraak ADHD grondig herzien. 
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Aan bod komen diagnostiek, behandeling en verwijstraject. Het onderscheid 

enkelvoudige ADHD problematiek en gecompliceerde ADHD problematiek (met 

co-morbiditeit) is belangrijk bij verwijzing naar andere hulpverleners. Hoe 

neem je de controles over van de 2de lijn, wie start de medicatie zijn 

onderwerpen die de aandacht krijgen. De NHG-standaard blijft leidend maar is 

lokaal vertaald. In mei start de Interline ADHD waar dieper op de materie 

wordt ingegaan. 

  

  
 

  

Innovaties en publicaties 

Nederlands rekenmodel helpt onnodige operaties bij darmkanker 

te voorkomen  
Dertien Nederlandse ziekenhuizen, waaronder Isala, ontwikkelden een 

rekenmodel waarmee artsen beter kunnen voorspellen welke patiënten met 

een vroeg stadium van darmkanker baat hebben bij een aanvullende operatie. 

Met het rekenmodel kan het aantal aanvullende operaties worden 

teruggebracht van 65% naar 32% per jaar. Patiënten wordt een ingreep 

bespaard die achteraf bezien onnodig was  > Lees verder 

  

  
 

  

Komen en gaan 

Nieuwe stafleden 

  

Jesse Habets, radioloog 

Graag stel ik me aan u voor: Mijn naam is Jesse Habets en ik 

ben sinds 1 maart radioloog in Isala. Ik heb Geneeskunde 

gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Daarna ben ik 

gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht met het 

proefschrift getiteld "Computed Tomography of Prosthetic Heart 

Valves". Vervolgens ben ik opgeleid tot radioloog in de OOR 

Utrecht en heb ik gewerkt in het UMC Utrecht, Antonius 

Nieuwegein en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Ben Europees 

geregistreerd cardiovasculair radioloog met naast cardiothoracale radiologie, 

MSK en neuro/hoofhalsradiologie als aandachtsgebieden. Naast mijn werk ben 

ik gek op wielrennen, skiën en reizen. Daarnaast verwachten mijn vriendin 

Ingeborg en ik deze maand ons eerste kind. 

Hoop jullie allemaal snel eens te mogen ontmoeten en kijk ernaar uit om 

samen te werken in Isala! Tot snel! 

  

Kim-My Nguyen, radioloog 

Als geboren en getogen 'Zwollenaar' (met Vietnamese roots) vind 

ik het hartstikke mooi om aan de slag te gaan bij Isala!  

Op mijn 18e ben ik uitgevlogen naar Utrecht voor mijn 

geneeskundestudie.  

Vervolgens naar Amsterdam voor de opleiding tot radioloog in 

OLVG Oost (in combinatie met AMC en klein deel UMCU).  

Ik ben gespecialiseerd in de Neuro- en Hoofdhalsradiologie en heb 

de Mammaradiologie als tweede aandachtsgebied. Mijn vrije tijd besteed ik 

graag met mijn vriend en 2 kinderen; Nova (4) en Otis (2). We gaan graag 

zwemmen, weekendjes weg en op een verre zonnige vakantie. Momenteel 

wonen we in Utrecht, maar het is de bedoeling dat zij op korte termijn ook 

'Blauwvingers' gaan worden. 
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Mieke Peeters, chef de clinique interne geneeskunde 

Mijn naam is Mieke Peeters. Vanaf 1 februari 2018 ben ik 

internist en werk ik 3 dagen per week in Zwolle en 1 dag per 

week in Meppel. Ik ben opgeleid in Nijmegen en heb een 

meervoudige differentiatie: nefrologie, endocrinologie en 

vasculaire geneeskunde. In 2018 hoop ik mijn 

promotieonderzoek over chronische nierinsufficiëntie af te 

kunnen ronden. In mijn vrije tijd hou ik van wandelen, 

schaatsen en jongleren. Verder ga ik regelmatig naar Limburg, 

waar ik vandaan kom.  

  

Vertrekkende stafleden  
01-03-2018  E.J.W. Keuter, neuroloog 

01-03-2018  dr. W.L.H. Smelt, anesthesioloog 

01-04-2018  W.S. Remkes, cardioloog 

  

Mutatie specialisten ouderengeneeskunde  

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht  
Nieuw  : mevrouw A.H. (Rian) van Pagee (per 01-08-2017) 

Vertrokken: mevrouw M. van der Belt, de heer G.E. Junius  

                  en mevrouw V. Reijn 

  

  

  
 

  

Aanleveren kopij 

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

11 april 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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