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Agenda 

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 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 

https://mailchi.mp/61c79b9b75bf/klik-actueel-september-2018?e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c3f4dafcb9&e=38e803ac3f


  

 

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. 

Daarom nodigen we u uit. Aanmelden kan tot en met maandag 1 oktober. 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 a.s. 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 

KNMG (cluster 1) voor 3 uur. Alle huisartsen krijgen een uitnodiging per post via Mark 

Two Academy. 

  

Donderdag 1 november 2018 17.30 – 20.30 uur: Scholing Transmurale Stroke 

Service Zwolle en omgeving 

Op 1 november is er voor huisartsen in de regio Zwolle-Meppel in samenwerking met de 

WDH een scholing over de zorg aan patiënten met een beroerte (herseninfarct, 

hersenbloeding). De scholing wordt georganiseerd door de Transmurale Stroke Service 

Zwolle e.o. > lees verder  
 

 

 

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.  

 

 

14 november: “3e stamppotavond” nascholing longziekten 

Transmurale palliatieve zorg (oncologie en COPD), longembolieën: State of the art en 

slaapstoornissen. > lees verder 

  

dinsdag 11 december 2018: Isala wetenschapsavond 2018 

> lees verder  
 

 

MCC Klik 

De MCC Klik-werkgroep hartfalen zoekt huisartsen die mee 

willen denken. 
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In 2016 is de werkafspraak hartfalen herzien. Er zijn echter landelijk nieuwe 

ontwikkelingen. De werkgroep komt daarom weer bij elkaar. MCC Klik zoekt twee 

huisartsen die zich bij de werkgroep  willen aansluiten. 

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met Ria Couwenberg telnr. 

0641043541. Aanmelden kan via mail info@mccklik.nl of mpecouwenberg@gmail.com  
 

 

 

Actueel  

 

 

Feces calprotectine in de eerstelijn 

Regelmatig krijgen MDL artsen de vraag binnen over de interpretatie van een verhoogd 

calprotectine. Calprotectine is een eiwit uit leukocyten wat bij ontsteking in de darm 

vrijkomt. 

Het kan gebruikt worden bij het monitoren van ziekte activiteit bij patiënten met een 

chronische inflammatoire darmziekte (IBD). 

Uit onderzoek lijkt het te zijn dat een calprotecine van < 100 in de huisartsenpraktijk de 

ziekte van Crohn of colitis ulcerosa uitsluit. Bij deze vraagstelling is een colonscopie of 

verwijzing naar de MDL arts niet meer nodig. 

Egbert-Jan van der Wouden, MDL arts 

> lees verder  
 

 

 

Spreekuur voor meisjes met (verdenking op) 

gynaecologische problemen 

Per 10 september starten Mieke Joostens (gynaecoloog) en Eelco 

Schroor (kinderarts) een gezamenlijk spreekuur (vooralsnog 1x 

per maand) voor meisjes met (verdenking op) gynaecologische 

problemen. De aanleiding is de zorg voor meisjes/adolescenten 

te verbeteren door deze direct gezamenlijk te zien cq te 

vervolgen in voorkomende gevallen. Dit vermindert verwijzingen 

en wachten en de artsen profiteren van elkaars kennis en 

ervaring.  
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Het gaat bijvoorbeeld over meisjes met lichen, vulvitis, 

menstruatieproblemen, buikklachten waarbij aan endometriosis 

wordt gedacht, I aire  of II aire amenorrhee etc. Verwijzingen 

kunnen via kindergeneeskunde of  gynaecologie plaatsvinden.  

 

 

D(e)xa onderzoek inzichtelijk via zorgmail  

Met ingang van 1 september is ter verbetering van onze kwaliteit van zorg gestart met 

standaard verslaglegging van de d(e)xa onderzoeken. Het standaard verslag is een 

uitwerking van de reeds gemaakte en afgestemde beleidsafspraken binnen MCC klik. 

Tot op heden ontvangt U als huisarts een geprinte uitkomst van het d(e)xa onderzoek wat 

U als huisarts zelf moet interpreteren. Vanaf 1 september is de uitslag van het onderzoek 

middels een verslag inzichtelijk via zorgmail. Vanwege deze verandering hanteren we een 

overgangsfase van anderhalve maand. Tot 15 oktober ontvangt U daarom via zorgmail en 

nog via de post de uitslag van het d(e)xa onderzoek.  Vanaf 15 oktober is het verslag van 

het aangevraagde onderzoek dus alleen inzichtelijk via zorgmail. 

We hopen U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en een verbetering te hebben 

gemaakt in de kwaliteit van zorg. 

  

Kijken en koken in andermans keuken: reumatologie meekijkconsulten in de 

eerstelijn 

Sinds enkele maanden zijn de reumatologen van Isala samen met huisartsenpraktijken 

gestart met meekijkconsulten in de huisartsenpraktijk. De opzet van het meekijkconsult is 

dat ongeveer 4-6 patiënten met reumatologische klachten beoordeeld worden door een 

reumatoloog in het bijzijn van 4 à 5 huisartsen. Na elk patiëntencontact is er tijd voor 

vragen en uitleg. Zo wordt laagdrempelige patiëntenzorg gecombineerd met 

praktijkgerichte nascholing. 

Huisartsen die zich nog niet hadden aangemeld maar wel belangstelling hebben voor 

meekijkconsulten, kunnen contact opnemen met Theo Zijlstra, reumatoloog 

(t.r.zijlstra@isala.nl). Er zijn nog mogelijkheden voor enkele huisartsenpraktijken (ook in 

de regio Meppel). 

> lees verder   
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Screenen op boezemfibrilleren tijdens de griepvaccinatie 

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis met een prevalentie 

van 4% onder 60-plussers en geeft onbehandeld een verhoogd 

risico op een beroerte. Veel mensen ervaren geen klachten, 

waardoor bij 30% een beroerte de eerste uiting is. Vanuit de 

Isala klinieken wordt onderzoek gedaan naar het actief opsporen 

van boezemfibrilleren in huisartsenpraktijken middels een 

smartphone ECG apparaat. Dit apparaat neemt een ritmestrook 

op door het in beide handen vast te houden en interpreteert het 

hartritme, wat door een arts gecontroleerd wordt. 

Hoewel enkele praktijken in studieverband al een dergelijk 

apparaat gebruiken, zijn we nu op zoek naar 

huisartsenpraktijken waar wij tijdens de griepvaccinatie 65-

plussers mogen screenen op boezemfibrilleren. Op deze manier 

wordt een grote populatie gescreend en wordt de 

nauwkeurigheid van het smartphone ECG apparaat getest. 

Participanten laten een ritmestrook opnemen en vullen een 

korte, anonieme vragenlijst in. Wekt dit uw interesse of vragen 

op? Mail dan naar: f.daniels@student.rug.nl.  
 

 

 

Zorgverplaatsing over en weer 

Sinds de fusie heeft Isala twee ziekenhuislocaties. Welke ingreep 

of behandeling kun je het beste waar doen? Kun je misschien 

bepaalde zorg beter verplaatsen naar een andere locatie? Een 

overzicht van zorg die van Zwolle naar Meppel ging en visa 

versa. 

> lees verder  
 

 

Opt-In: toestemming patiënten inzage 

zorgverlenersportaal 

Isala stapt met alle locaties op 2 november over op één 

geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD): HiX. Met HiX 

beschikt iedereen die bij de behandeling en begeleiding van 

patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete 

informatie. Met dit nieuwe EPD lanceren we op dezelfde dag het 

‘Isala Zorgverlenersportaal’, waar eerstelijnsverwijzers op 

kunnen inloggen. 

De gegevens in het zorgverlenersportaal van HiX zijn per 2 

november alleen zichtbaar als de patiënt middels opt-in 

toestemming heeft gegeven aan Isala om zijn of haar gegevens 
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inzichtelijk te maken voor andere zorgverleners. Om ervoor te 

zorgen dat vanaf 2 november de externe zorgverleners bij de 

voor hen belangrijke patiënten het dossier via het 

zorgverlenersportaal in kunnen zien, willen we hier nu al acties 

voor uitzetten. Deze acties zijn besproken met de HRZ ICT-

commissie. 

> lees verder  
 

 

 

IntermeZZo biedt ontmoetingsmiddag voor  jonge mensen 

met kanker (AYA’s) 

De diagnose kanker heeft grote impact op het leven van de 

patiënt en diens naasten. Als de patiënt jong is, verandert in één 

oogwenk het  toekomstperspectief. Daarom is er veel aandacht 

voor de specifieke patiëntengroep tussen de 18 en 35 jaar, ook 

wel AYA’s genoemd (Adolescents & Young Adults). Landelijk, bij 

Isala én bij Nazorgcentrum IntermeZZo. 

> lees verder   
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Awareness, Alertheid, gerichte Aanpak en Actie nodig om 

op tijd hartklepziekte te herkennen 

Europarlementariër mevrouw Annie Schreijer-Pierik van het CDA 

nam 5 september van Richard Derks (Hartvolgers) en dr. George 

J. Brandon Bravo Bruinsma (cardiothoracaal chirurg bij Isala 

Hartcentrum), initiatiefnemers van de Eerste Europese Hartklep 

Awareness Dag in Nederland, een bijzonder White Paper in 

ontvangst. In A European Heart Valve Disease Partnership - The 

Power of Positive Ageing wordt gevraagd voor beleid en 

maatregelen om grotere awareness van deze minst bekende 

hartziekte, tijdige herkenning en behandeling mogelijk te maken. 

> lees verder  
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mProve lanceert eerste beeldverhaal voor laaggeletterden 

Speciaal voor patiënten die moeite hebben met lezen en 

schrijven hebben de mProve ziekenhuizen een eerste 

beeldverhaal ontwikkeld. Doel is om hiermee moeilijk 

begrijpbare informatie toegankelijk te maken. Dit eerste 

beeldverhaal legt met duidelijke afbeeldingen en korte teksten 

uit wat je moet doen als je nuchter moet zijn voor een 

onderzoek of operatie. 

> lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

Medische staf: 

Komen: 
 

 

 

01-09-2018 J. van Tongeren, KNO-arts 

Mijn naam is Joost van Tongeren en ik ben sinds kort werkzaam 

als KNO-arts in Isala op de locaties Steenwijk, Meppel en Zwolle. 

De spreekuren in Steenwijk worden (voorlopig) alleen door mij 

verzorgd. 

Na mijn opleiding in het AMC, heb ik een twee jarig Fellowship 

Otologie en schedelbasischirurgie doorlopen. De afgelopen 7 jaar 

ben ik werkzaam geweest in het MUMC+ te Maastricht. Ook ben 

ik landelijk actief in de Richtlijncommissie Tinnitus en de 

kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij ernstige somatische 

aandoeningen.  

Als vrijwilliger zet ik me sinds jaren in voor de Stichting Eardrop 

waarbij we onderwijs en Klinische Zorg op KNO gebied verzorgen 

in Kenia en Ethiopië. 

Samen met mijn collega’s wil ik bijdragen aan goed 

toegankelijke, efficiënte en kwalitatief hoogstaande zorg voor 

onze patiënten. 
 

Huisartsen: 

Hasselt: per 1 oktober neemt huisarts G.M. (Gabrielle) Rook de praktijk over van T.Y. 

(Tryntsje) Wallinga. De praktijk (Dokter Rook Huisartspraktijk) verhuist van Het Ambt 

naar de Nieuwstraat. 

 

Geef mutaties door aan MCC Klik 

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