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Agenda 

dinsdag 26 juni: regioavond Isala Hartcentrum  

Op 26 juni a.s. organiseert Isala Hartcentrum, na twee eerdere succesvolle edities, 

wederom een regioavond voor huisartsen, verwijzers en andere zorgprofessionals vanuit 

verwijzende ziekenhuizen. Het thema van de avond is de laatste stand van zaken en 

nieuwste ontwikkelingen rondom ‘Complexe Percutane Coronaire Interventies’. 

> lees verder 

  

woensdag 11 juli 2018 18.30u-22.00u: 50 jaar MKA-chirurgie Zwolle  

> lees verder 
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woensdag 5 september 2018: nascholing Isala vrouw-kindcentrum 

 

dinsdag 18 september 2018 18.00u–22.00u: 25 jaar intramurale 

sportgeneeskunde Isala  

> lees verder       

   

donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018: compagnonscursus  

Beleef het mee: De interessante onderwerpen, het informele contact met uw collega’s….. 

op locatie! Zie hieronder ook de mededeling van MCC Klik. 

Aanmelden kan via deze link. Voor de uitnodiging zie www.mccklik.nl. 

  

donderdag 27 september 18.00u: symposium cardiologie en nucleaire 

geneeskunde 

De afdelingen Cardiologie en Nucleaire geneeskunde organiseren ook dit jaar een 

symposium rond de diagnostiek van coronairlijden. Tijdens dit symposium informeren wij 

u over de verschillende mogelijkheden van de hybride SPECT-CT die naar Meppel komt, 

waarbij ook de bijdrage aan de diagnostiek in de eerste lijn wordt belicht. > lees verder 

  

donderdag 11 oktober 2018: symposium oncologisch centrum 

  

woensdag 17 oktober 2018: reumatologie in de breedte 

  

donderdag 8 november Zwolse Nieuwe: regionale kennismakingsavond voor 

huisartsen en specialisten 

De jaarlijkse kennismakingsavond / nascholingsavond voor huisartsen – specialisten: de 

Zwolse nieuwe. 

  

dinsdag 11 december 2018: Isala wetenschapsavond 2018 

> lees verder  

 

 

 

MCC Klik 

Graag input voor MCC Klik Interline onderwerp in 2019. 

Een verzoek aan huisartsen en specialisten. 

Voor 2019 staan twee onderwerpen op de Interline-agenda: SEH en Chronische pijnzorg. 

Graag hoort MCC Klik van de huisartsen welk derde onderwerp door hen gewenst wordt. 

En van de specialisten/vakgroepen wie een geschikt onderwerp kan aandragen voor de 

derde Interline van 2019.Geef s.v.p. je wensen / verzoeken door via info@mccklik.nl  
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Beleef het mee: De interessante onderwerpen, het 

informele contact met uw collega’s….. op locatie! 

De voorbereidingscommissie voor Compagnonscursus 

2018 is met de laatste sprint bezig, maar heeft nog 

onvoldoende deelname van een aantal 

maatschappen/Hagro’s en specialisten 

Ouderengeneeskunde om de cursus in september door te 

laten gaan. Als (vrijwel) alle maatschappen/Hagro’s met 

tenminste één persoon vertegenwoordigd zijn, is de kans 

groot dat de kwaliteit van onderlinge communicatie nog 

beter wordt. Overleg met elkaar wie van u dit jaar komt 

en schrijf u in. 

Aanmelden kan via deze link. Voor de uitnodiging zie 

www.mccklik.nl. 
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein juni 2018                                          

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Reden van annuleren herverwijzen patiënt: Verwijzers 

kunnen bij een verwijzing aangeven wat de reden van 

annuleren is. 

 Verkorte toegangstijd Dermatologie: Voor de locatie 

Meppel is het sinds kort mogelijk om met verkorte 

toegangstijd te verwijzen naar de polikliniek 

Dermatologie. 

> lees verder  
 

hiv preventie in de vorm van PrEP 

In 2016 hebben de Isala internist- infectiologen Jolande Bouwhuis en Paul Groeneveld een 

ronde gedaan met scholing over infectieziekten zoals hiv, hepatitis B en C. 

Graag willen wij  een update geven over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hiv 

preventie in de vorm van PrEP. 

> lees verder 

   

Morfinecassettes vervangen door morfine-infuuszakken 

In Nederland wordt veelvuldig gebruik gemaakt van morfinecassettes bij pijnbestrijding. 
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Per heden heeft de farmaceut Eurocept een geregistreerd product op de markt gezet: 

morfine in infuuszakjes (Sendolor®). Door dit geregistreerde product is het wettelijk niet 

meer toegestaan voor grootbereiders om deze morfinecassettes op voorraad te maken. 

Zij zijn verzocht te stoppen met bereiden en hebben hier per direct gehoor aan gegeven. 

> lees verder  
 

 

 

Teleconsult endocrinologie 

Endocrinoloog Sophie Mijnhout: “Heeft u een endocriene vraag? 

Twijfelt u over een verwijzing naar de internist-endocrinoloog? 

Vanaf 1 februari is het mogelijk om een teleconsult 

endocrinologie aan te vragen: snel een deskundig advies zonder 

telefonisch overleg.” Zie voor meer informatie het stuk onderaan 

dit eerder verschenen nieuwsbericht van ZorgDomein (feb 

2018).  
 

 

 

Samen sterk in de zorg voor kwetsbare ouderen 

Binnen Isala is er ruime aandacht voor de zorg aan ouderen. 

Noodzakelijk, want door de ‘dubbele vergrijzing’ (mensen 

worden ouder en het aantal ouderen stijgt) komen er steeds 

meer kwetsbare ouderen in de samenleving en dus ook in Isala. 

Om ook in de toekomst de best mogelijke zorg aan kwetsbare 

ouderen te kunnen blijven bieden heeft Isala het Centrum voor 

ouderengeneeskunde opgericht; een (kennis)centrum voor de 

best mogelijke zorg voor kwetsbare ouderen in de regio. > lees 

verder  
 

 

Isala en Gelre ziekenhuizen werken samen aan oncologische topzorg! 

Isala en Gelre ziekenhuizen werken samen aan oncologische topzorg! Op vrijdag 25 mei 

tekenden Rob Dillmann (Voorzitter RvB Isala), Elza den Hertog (lid RvB Gelre 

ziekenhuizen), Harm de Haan (voorzitter VMS Isala) en Gabriëlle Scheffer (voorzitter VMS 

Gelre ziekenhuizen) een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst die het regionaal 

Oncologisch Netwerk naar de volgende stap brengt. > lees verder 

  

Gewijzigde openingstijden afd. Radiologie buitenpoli’s zomerperiode 

Tijdens de aanstaande vakantieperiode, van 16 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018, 

zullen de openingstijden van de afdeling Radiologie op de buitenpoli’s Heerde en Kampen 

anders zijn dan normaal. 

> lees verder  
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Zomerplanning prikposten Isala  

Hierbij informeren wij u over de openingstijden van de 

bloedafnamelocaties in de regio tijdens de zomer 2018. 

> lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Extra zorg na Intensive Care opname 

Binnen Isala Zwolle werkt de IC samen met de 

Revalidatiegeneeskunde in een gezamenlijke IC 

nazorgpolikliniek. Patiënten met een IC ligduur ≥48 uur worden 

3 maanden post IC-ontslag uitgenodigd voor de 

polikliniek. Aanmelden kan via verwijzing naar polikliniek 

revalidatiegeneeskunde. Bij vragen: icnazorgpolikliniek@isala.nl 

> lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

Medische staf: 

Komen:  

 01-06-2018        G.T.R. Manten, gynaecoloog 

 Balazs Manfai heeft met ingang van 01-07 zijn opleiding tot cardioloog voltooid. 

Hij blijft bij Isala werken als fellow EP cardioloog. 

 

 

Ralph Witteveen 

Vanaf 1 mei ben ik als kinderarts-pulmonoloog gestart in het 

Isala. 

Ik zal zowel als algemeen kinderarts werkzaam zijn op de 

verschillende afdelingen en locaties en me daarnaast specifiek 

richten op de diagnostiek en behandeling van kinderlongziekten. 

Dit doe ik samen met mijn collega kinderlongarts Eric de Groot 

en ons enthousiaste team van kinderlongverpleegkundigen en 

longfunctieassistenten. 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=1c7dd0a004&e=48542b0010
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Ik ben geboren in Utrecht in 1981 en heb mijn jeugd hier 

doorgebracht. Na mijn studie geneeskunde in Rotterdam heb ik 

ruim een jaar gewerkt in het St. Antonius ziekenhuis in 

Nieuwegein als ANIOS kindergeneeskunde. Hierna ben ik 

overgestapt naar Amsterdam, waar ik in het AMC eerst als 

ANIOS kindergeneeskunde heb gewerkt en vanaf 2008 ben 

begonnen aan de opleiding tot kinderarts. 

Deze opleiding heb deels in het Spaarne Ziekenhuis in 

Hoofddorp, deels in het AMC en deels in het Tygerberg 

ziekenhuis in Kaapstad gevolgd. Letterlijk een wereld van 

verschil! 

Na afronding van mijn opleiding ben ik als kinderarts werkzaam 

geweest in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum en het OLVG in 

Amsterdam. Hierna ben ik begonnen aan een 3 jarig fellowship 

kinderlongziekten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC 

Utrecht). 

In 2017 heb ik dit afgerond en na een korte periode wederom in 

het OLVG te hebben gewerkt ben ik blij om nu in het Isala aan 

de slag te gaan als kinderlongarts. Deze regio is nu voor mij nog 

onbekend terrein, maar went vast snel met de ervaring van de 

gehele randstad op zak! 

Ik wil me inzetten voor een goede en laagdrempelig benaderbare 

zorg voor patiënten, ouders en verwijzers, voor de 

kindergeneeskunde in z’n algemeenheid en de kinderlongziekten 

in het bijzonder. 

Nieuwe en innovatieve ideeën om de zorg te verbeteren hoor ik 

graag en ik zie uit naar samenwerking met iedereen in de regio. 

 

Gaan: 

01-06-2018        E.L.J. de Haar, geestelijk verzorger 

  

Huisartsen: 

Bij Huisartsenpraktijk ’t Veen, Hattem volgt mevrouw E. (Els) Mager per 1 juli de heer R. 

(Roel) Rischen op. 

  

Nienke van Vliet neemt waar voor Daniëlle van Hemert als relatiebeheerder 

eerstelijn 

De opvolger van Daniëlle van Hemert wordt momenteel geworven. Tot die tijd kunt u voor 



  

 

uw vragen terecht bij Nienke van Vliet, transmuraal coördinator Isala Diaconessenhuis, 

n.m.h.van.vliet@isala.nl, 0522 233125. Vragen over ZorgDomein kunt u stellen via 

zorgdomein@isala.nl. 

  

Hartelijke groet, 

Nienke van Vliet 

 

Geef mutaties door aan MCC Klik 

Komt er een nieuwe collega in uw organisatie werken of gaat een collega weg? Geef deze 

mutaties door via info@mccklik.nl en deze worden verwerkt in de database en in de 

telefoonlijst Wie is Wie. De nieuwe collega ontvangt vervolgens inloggegevens voor de 

website en app.  
 

 

 

Aanleveren kopij Klik actueel 

U kunt uw kopij voor de maart-editie van Klik actueel aanleveren tot woensdag 16 mei 

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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Ons e-mailadres is: 

Isala 

Dokter van Heesweg 2 

Zwolle, Ov 8025 AB  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 

U kunt uw gegevens wijzigen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
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