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Zomer 2018  

  

 

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 
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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! 

De voorbereidingscommissie voor Compagnonscursus 2018 is met de laatste sprint bezig. 

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

  

donderdag 27 september 2018 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 17.30u-21.00u: symposium 10 jaar Isala 

Oncologisch centrum: Samen sterk en vertrouwd 

Al 10 jaar verzorgt Isala Oncologisch centrum een veelheid aan topklinische oncologische 

functies. We willen de best mogelijke oncologische zorg voor patiënten in de regio bieden. 

Daarin is een goede samenwerking met de eerste lijn onmisbaar in deze vaak langdurige 

behandeltrajecten, omdat we goede zorg en begeleiding bij kanker niet alleen kunnen. 

Die samenwerking willen we steeds verbeteren. Daarom nodigen we u uit. Programma, 

meer informatie en aanmelden: > lees verder 

  

woensdag 17 oktober 2018: reumatologie in de breedte 

Voor alle huisartsen verzorgt de vakgroep reumatologie op 17 oktober een 

nascholingsavond met de titel ‘Reumatologie in de breedte’. Onderwerpen zijn artritis 

algemeen, jicht, reumatoïde artritis, en spondyloartritis. Ook een thema als wederzijdse 

verwachtingen rond verwijsbeleid komt aan de orde. Er is accreditatie verleend door de 
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KNMG (cluster 1) voor 3 uur. Alle huisartsen krijgen binnenkort een uitnodiging per post 

via Mark Two Academy, maar noteer de datum alvast in uw agenda.  

 

 

 

donderdag 8 november 2018: Zwolse nieuwe, regionale 

kennismakingsavond voor 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 

Op dinsdag 11 december vindt de jaarlijkse Isala Wetenschapsavond plaats. Deze avond 

biedt jonge, veelbelovende onderzoekers in Isala een podium om hun onderzoekswerk te 

presenteren en kennis uit te wisselen met collega-onderzoekers. > lees verder  
 

 

MCC Klik 

Afspraken over hoofdbehandelaarschap 

Er blijken veel vragen te bestaan over de afspraken tussen huisartsen 

en Isala specialisten rond het hoofdbehandelaarschap. In de samenvatting van de 

werkafspraak communicatie staat hierover het onderstaande fragment over 

hoofdbehandelaarschap: 

Het gaat erom dat de hoofdbehandelaar van het betreffende ziektebeeld het eerste 

aanspreekpunt is voor de patiënt en de behandelverantwoordelijkheid heeft. 

 

MCC Klik werkafspraak Catheterbeleid is herzien 

Met de werkgroep urologie zijn de afspraken over het catheterbeleid aangepast en 

geactualiseerd. Gruisvorming, lekkage, blaaskramp, antibioticagebruik bij verblijfscatheter 

en veel andere zaken komen aan bod. Er is een document beschikbaar over de verzorging 

van de catheter dat aan de patiënt gegeven kan worden. Ook gaat er een Interline van 

start in oktober 2018 over urologische onderwerpen waaronder het catheterbeleid en 

plasklachten bij mannen. De MCC Klik werkafspraak Catheterbeleid en het hulpdocument 

Verzorging van de catheter staan op de website.  

  

Opgericht: Regionaal Pijncentrum Zwolle 

In juli 2018 is de MCC Klik werkgroep Chronische Pijn van start gegaan om de 

werkafspraak Chronische pijn aan te passen. Er wordt samengewerkt met Centrum voor 

Revalidatie Vogellanden, Isala anesthesiologen, CIR revalidatieartsen en huisartsen. Het 

Regionaal Pijncentrum Zwolle is opgericht waarbinnen de triage en begeleiding van de 
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chronische pijnpatiënten gezamenlijk wordt opgepakt. De orthopeden denken mee. 

Aanvullingen uit andere vakgroepen zijn welkom. Alle specialisten en huisartsen krijgen te 

zijner tijd bericht als de nieuwe werkafspraak klaar is en op de website en app van MCC 

Klik staat. 

  

Coördinatie TIM 

Joke Schutte (algemeen coördinator MCC Klik  en gynaecoloog) neemt de regisseursrol 

van TIM  (transmuraal incidenten melden) over van Jules ten Berg. Veel dank aan Jules 

voor het vervullen van deze rol sinds de introductie van TIM. De meldingen verlopen op 

dezelfde wijze, het eenvoudigste via de app (zoek op TIM ZVN). Binnenkort wordt het ook 

mogelijk hier te PIMMEN (positief incidenten melden)!  

Ga voor het melden van een transmuraal incident naar het TIM-formulier. 

  

Formulier aanvraag obductie eerste lijn aangepast 

Met onmiddellijke ingang is er een wijziging doorgevoerd in het aanvraagformulier 

Obductie eerste lijn. “Toestemming lichaamsobductie“ is aangepast in: 

“Geven de nabestaanden toestemming lichaamsobductie”  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein zomer 2018 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Revalidatie Friesland: het aanbod voor 

revalidatiegeneeskunde Isala Diaconessenhuis is sinds 

16 juli te vinden onder de locatie van Revalidatie 

Friesland.  

 Verkorte toegangstijd chirurgie: voor Isala 

Diaconessenhuis is het sinds kort mogelijk om met 

verkorte toegangstijd te verwijzen naar de polikliniek 

Chirurgie.  

> lees verder  
 

Nieuwe anti-emetica richtlijn Isala bij chemotherapie 

Chemotherapie gaat vaak gepaard met braken en misselijkheid. Voor een optimale 

preventie en behandeling van misselijkheid en braken bij chemotherapie is er door de 

oncologen en apothekers van het Isala een nieuwe richtlijn opgesteld. De twee 
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voornaamste wijzigingen ten opzichte van het vorige beleid zijn de introductie van twee 

nieuwe middelen: Akynzeo® (netupitant/palonsetron) en olanzapine. > lees verder  
 

 

Isala vanaf 1 september 2018 volledig rookvrij 

Per 1 september 2018 is Isala een volledig rookvrij ziekenhuis. Ina Kuper, Raad van 

Bestuur: ‘Dat betekent dat zowel in de gebouwen van Isala, die al een aantal jaren 

rookvrij zijn, als ook op de terreinen van Isala niet meer gerookt mag worden. Daarmee 

volgen wij andere ziekenhuizen die eerder deze stap ook hebben genomen. Ik ben er trots 

op dat ook Isala hiermee het goede voorbeeld geeft en een actieve bijdrage levert aan 

een gezonde samenleving en een rookvrije generatie.'  

> lees verder  
 

 

 

Opnieuw roze lintje borstkankerzorg voor Isala 

Oncologisch centrum 

Borstkankervereniging Nederland (BVN) kent Isala Oncologisch 

centrum, locaties Zwolle en Meppel, net als voorgaande jaren, 

het ‘roze lintje’ toe. Het roze lintje is een bevestiging dat de 

borstkankerzorg in Isala van goede kwaliteit is en de patiënt 

centraal staat. Patiënten zijn bij ons verzekerd van goede zorg 

en begeleiding volgens de laatste inzichten. 

> lees verder  
 

 

 

Spoedeisende hulp loopt warm voor sponsorestafetteloop 

Gedreven medewerkers van de Spoedeisende hulp (SEH) staan 

net als vorige jaren in de startblokken voor een 

sponsorestafetteloop van 75 km op 22 september. Zo vragen zij 

aandacht voor de ontwikkeling van hun vakgebied Spoedeisende 

Geneeskunde. Door zich te laten sponsoren tijdens de landelijke 

SGOrun verdienen ze geld voor het Spoedeisende Geneeskunde 

Onderzoekfonds (SGO). 

> lees verder  
 

 

IntermeZZo start met KindermeZZo, voor kids die 

opgroeien in gezin waar kanker is 

De diagnose kanker heeft grote impact op het leven van de 

patiënt en diens naasten. Het gezinsleven raakt ontregeld en ook 

het leven van de kinderen staat op de kop. 

Vanaf 15 september is er eens per 2 weken op woensdagmiddag 

een programma bij KindermeZZo, een veilige en fijne plek met 

volwassenen die begeleiden. Voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd van wie een van de (groot)ouders, broertje of 
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zusje kanker heeft. 

> lees verder   
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Wondzorg vanuit ziekenhuis naar huisartsenpraktijk 

Het idee om in huisartsenpraktijken wondzorg te bieden vanuit 

het ziekenhuis, komt van Isala vaatchirurg Jacques Oskam. 'Er 

zijn veel mensen met wonden. Wij weten soms niet eens waar, 

omdat zij dan niet in beeld zijn bij de huisarts en alleen gezien 

worden door de thuiszorg. Door kennis over te dragen in de 

huisartsenpraktijk, kunnen wij mensen veel beter en eerder 

helpen. > lees verder  
 

 

 

Poliepen in het vizier: nieuwe behandeltechniek 

Als de MDL-arts tijdens een kijkonderzoek van de darm poliepen 

aantreft, worden deze meestal meteen verwijderd. Kan de poliep 

niet volledig worden weggenomen, dan verwijdert de chirurg het 

restant, vaak in combinatie met een deel van de dikke darm. Is 

er misschien een minder ingrijpend alternatief, vroegen chirurg 

Erik van Westreenen (op foto) en MDL-arts Wouter de Vos zich 

af. Hun initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk 

onderzoek waar tien ziekenhuizen aan deelnemen. Laura Leicher 

(op foto), arts-onderzoeker en aios MDL, licht de studie toe. 

> lees verder  
 

 

 

Promotieonderzoek cardioloog Roolvink naar gebruik 

bètablokkers in ambulance bij acuut hartinfarct 

Wat kun je doen voor een patiënt met een hartinfarct voordat hij 

in het ziekenhuis is voor de dotterbehandeling? Kun je in de 

ambulance misschien al iets geven om ervoor te zorgen dat het 

infarct zo min mogelijk schade aanricht? Cardioloog Vincent 

Roolvink onderzocht of het geven van bètablokkers mogelijk 

invloed heeft op de grootte van het hartinfarct. > lees verder  
 

 

Isala Hartcentrum: patiënten thuis opnemen 

Thuis opgenomen zijn is voor patiënten van Isala Hartcentrum 

steeds vaker een mogelijkheid om te herstellen na een ingreep 

aan het hart. De herstelkansen zijn, met hulp van moderne 
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technologie, vaak veel groter. Ed de Kluiver, bestuursvoorzitter 

Isala Hartcentrum, vertelt hierover in het tijdschrift Medisch 

Contact. Isala Hartcentrum startte al eind jaren negentig een 

aantal initiatieven als alternatief voor een ziekenhuisopname. 

Lees in het artikel welke dat zijn en wat 'Thuis opgenomen zijn' 

betekent voor patiënten.   
 

 

 

Komen en gaan 

Medische staf: 

Komen: 
 

 

 

 01-07-2018        Heleen den Hertogh, neuroloog 

Mijn naam is Heleen den Hertog en ik ben per 1 juli 2018 

begonnen als neuroloog en opleider in het Isala. Als neuroloog 

heb ik ruim 5 jaar ervaring. Ik ben opgeleid in het Erasmus MC 

met als aandachtsgebied de neurovasculaire aandoeningen. In 

2009 ben ik gepromoveerd op de rol van koorts en inflammatie 

bij patiënten met een beroerte. Na mijn opleiding heb ik 5,5 jaar 

als neuroloog in het MST te Enschede gewerkt. 

Isala is één van de 10 vasculaire neurointerventiecentra in 

Nederland. De zorg en behandeling van patiënten met een 

beroerte verandert in een sneltreinvaart. Samen met mijn 

collega’s wil ik bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie 

van de vasculaire zorg in deze regio. Daarnaast doe ik graag 

wetenschappelijk onderzoek en ik ben dan ook landelijk actief in 

diverse onderzoekgroepen en ik begeleid meerdere promovendi. 

Ik vind het plezierig en leerzaam om bij te dragen aan de 

opleiding van jonge dokters en zie het opleiderschap voor de 

neurologie als een uitdaging. 

Een goede samenwerking tussen de 1e en 2e lijn is voor onze 

patiënten zeer belangrijk. Ik hoop dan ook op een plezierige 

samenwerking.  
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 01-07-2018        Wytske Hofstra, neuroloog 

Mijn naam is Wytske Hofstra en ik ben sinds kort werkzaam als 

neuroloog in Isala. Ik ben opgeleid in het MST in Enschede en 

heb me daarna 2,5 jaar als neuroloog-somnoloog bij het 

derdelijne Epilepsie- en slaapcentrum SEIN (Zwolle) verder 

verdiept in de epilepsie, slaapgeneeskunde en klinische 

neurofysiologie. Ik woon nu alweer enkele jaren met man en 

twee kinderen in Hattem, waar we het goed naar ons zin 

hebben.  
 

 

Huisartsen:  

 Vertrek per 1 augustus bij Gezondheidshuis Stadshagen: de heer J.W.G. (Frits) 

Cleveringa, hij wordt waarnemer in de huisartspraktijk in Vollenhove. 

 Waarneming per 1 september bij Gezondheidshuis Stadshagen: de heer J (Joël) 

Touw. 

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.  
 

 

 

 

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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