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Rectificatie: De Compagnonscursus gaat door, maar aanmeldingen zijn nog steeds 

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

 

 

 

In verband met zomer- en vakantieperiode verschijnt er geen Klik actueel in juli. 

U ontvangt nu alleen de agenda. 

De volgende Klik actueel verschijnt in augustus.  

 

 

https://mailchi.mp/35d82ea362e3/klik-actueel-juli-1631757?e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=77d3b6904f&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=d541f3c157&e=38e803ac3f


  

Agenda 

woensdag 5 september 2018: nascholing Isala vrouw-kindcentrum  

Op woensdag 5 september aanstaande organiseert het Isala Vrouw-kindcentrum (IVKC) 

een Kennis- en nascholingsavond om samen de dienstverlening te versterken richting de 

patiënt. Onder ons motto 'Samen verder, samen beter' maken we er graag met u een 

mooie en leerzame avond van! 

> lees verder       

  

vrijdag 7 september 2018 13.30 - 18.00 uur: Nationale Hartklep Awareness 

Symposium in het Radboudumc 

Graag nodigen wij u op 7 september a.s. van 13.30 - 18.00 uur uit voor het Nationale 

Hartklep Awareness Symposium in het Radboudumc (Tuinzaal). Het symposium wordt 

georganiseerd in het teken van de eerste Europese Hartklep Awareness Dag. Radboudumc 

en Isala Hartcentrum steunen dit initiatief. 

> lees verder       

  

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

sportgeneeskunde Isala. De kracht van bewegen! 

Graag nodigen wij u uit op dinsdag 18 september voor het 5e lustrum van de afdeling 

sportgeneeskunde in Isala. 25 jaar geleden startte Isala als eerste ziekenhuis in 

Nederland met een intramurale afdeling sportgeneeskunde. 

> 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! 

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 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=e6e415b3cd&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=eb9ce75096&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=6e779f61c2&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=aaf0eb6aa3&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=3fa4e79a76&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=d8ac987694&e=38e803ac3f


  

 

huisartsen en specialisten 

De jaarlijkse kennismakingsavond met nascholing voor huisartsen en specialisten in het 

hele gebied van Isala: de Zwolse nieuwe. 

  

dinsdag 11 december 2018: Isala wetenschapsavond 2018  

> lees verder  

 

 

 

 

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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