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Agenda 

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  
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donderdag 8 november 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. U kunt zich nog inschrijven! 

> lees verder  

 

 

vrijdag 7 december 2018: Symposium Isala Centrum voor ouderengeneeskunde 

Al meer dan 10 jaar levert Isala een belangrijke bijdrage aan de zorg voor ouderen in 

Isala én in de regio. Noodzakelijk, want er zijn steeds meer kwetsbare ouderen. Al onze 

kennis en kunde hebben wij het afgelopen jaar gebundeld in Isala Centrum voor 

ouderengeneeskunde; een (kennis)centrum voor de best mogelijke zorg voor kwetsbare 

ouderen in de regio. Ter gelegenheid van deze oprichting organiseren we het symposium 

‘Oud & nieuw: de nieuwste inzichten op het gebied van goede zorg voor ouderen’. Een 

informatieve middag over ouderenzorg in de volle breedte, met gerenommeerde sprekers 

uit de ouderengeneeskunde zoals Prof. Dr. Sophia de Rooij en Dr. Simon Mooijaart. 

> lees verder 

  

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 

Werkafspraak catheterbeleid is herzien 

Met de MCC Klik 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 mee 

gegeven kan worden. 

De MCC Klik werkafspraak Catheterbeleid staat op de website en in de app. 

  

Nieuwe werkafspraak mictieklachten bij mannen/PSA 

De werkafspraak prostaathypertrofie is herzien. De werkgroep bestaande uit huisartsen 

en urologen heeft ervoor gekozen uit te gaan van mictieklachten bij mannen. Een klein 

onderdeel gaat over het PSA. Het is een aanvulling op de NHG standaard M42. Wanneer 

je wel en niet een PSA moet aanvragen staat kort beschreven. De mictieklachten bij 
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mannen zijn verdeeld in uitplasproblemen en opslagproblemen. Een andere indeling dan 

gewoonlijk. In de werkafspraak Mictieklachten bij mannen/PSA kan direct doorgeklikt 

worden naar het plasdagboek, IPSS vragenlijst, educatie via thuiarts.nl en de keuzehulp 

bij PSA, zodat deze informatie snel beschikbaar is om naar te verwijzen of te printen. 

  

Start van Interline Urologie in november 2018 

Eind oktober gaat de Interline Urologie van start. De werkafspraken over catheterbeleid 

en mictieklachten bij mannen/PSA komen daarin ter sprake. De huisartsen krijgen de 

kans kennis te maken met de urologen die enthousiast deelnemen in de Interlines. MCC 

Klik wenst de presentatoren en de huisartsen veel plezier bij het implementeren van de 

werkafspraken. Het zal de samenwerking zeker ten goede komen.  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

1 en 2 november 2018: samen over op één geïntegreerd 

EPD 

U heeft het misschien al gehoord. Met ingang van vrijdag 2 

november aanstaande - 13.00 uur om precies te zijn - gaan Isala 

Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde over op een 

nieuw elektronisch patiëntendossier. Eén geïntegreerd EPD, 

waarbij de patiënt centraal staat. De datum komt steeds 

dichterbij, daarom brengen we u met deze mailing graag op de 

hoogte wat dit voor u - als verwijzer - en uw patiënten betekent. 

> lees verder  
 

 

ZorgDomein oktober 2018 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier: vanaf woensdag 

31 oktober vanaf 17:00 uur tot 2 november 13:00 uur 

kan niet verwezen worden naar Isala. Indien het een 

spoedverwijzing betreft kunt u contact opnemen via de 

huisartsenlijn van de desbetreffende polikliniek. 

 ZorgDomein portaal: vanaf 2 november wordt er tijdens 

het verwijzen verbinding gemaakt met het ZorgDomein 

‘portaal’. 

 Wijze van informeren patiënt: vanaf donderdag 18 

oktober kunt u de keuze maken om een verwijsbrief 
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en/of aanvraagformulier in een persoonlijk bericht 

digitaal te delen met de patiënt. 

> lees verder 
 

 

Overleg huisartsen en Isala Dermatologisch Centrum (IDC) 

Er is recent overleg geweest tussen huisartsen en dermatologen naar aanleiding van het 

tevredenheidsonderzoek uitgezet onder huisartsen in het kader van de kwaliteitsvisitatie 

Isala Dermatologisch. Hierin is het door het IDC gehanteerde (terug)verwijsbeleid 

besproken. 

> lees verder 

  

Mobiliteitspolikliniek om ouderen zonder angst in beweging te houden 

Isala Centrum voor ouderengeneeskunde startte 1 oktober met de Mobiliteitspolikliniek. 

Om ouderen na een val of ouderen die een grotere kans hebben om te  vallen zo mobiel 

en zelfstandig mogelijk te houden. De polikliniek is er op gericht de oorzaak van de 

val(risico) te achterhalen en een passend behandelplan te bieden. Als huisarts kun u uw 

patiënt doorverwijzen naar de mobiliteitspolikliniek via ZorgDomein. 

> lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Betere drukverdeling bij borstonderzoek vermindert pijn 

Wie wel eens een mammografie onderzoek heeft gehad, zal het 

beamen. Het kan enorm pijn doen. De borsten liggen op een 

plaat en worden aangedrukt door een compressieplaat die 

krachtgestuurd is. Maar sinds een paar jaar zijn er ook 

compressieplaten die drukgestuurd zijn. Daniël den Boer, AIOS 

klinische fysica, onderzocht het verschil tussen beide methodes. 

> lees verder  
 

 

Komen en gaan 

Medische staf: 

Komen: 

Per 1 november starten:  

 Sarah van Vliet, psycholoog 
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 dr. Geerte van Sluis, internist-hematoloog 

 Dennis Rooker – Fellow, cardioloog 

 Anton Mulder – Chef de Clinique, cardioloog 

Gaan:  

 dr. Rombout Kruse, vaatchirurg 

 Gert Luitse, kinderarts 

 Eric Oostra, anesthesioloog 

 Teelkien van Veen, fertiliteitsarts  

 Berta Elzinga, psychiater: 

Zeer geachte en geliefde collega’s, 

  

Na ruim 10 jaar in het ziekenhuis gewerkt te hebben als psychiater heb ik besloten de 

PAAZ en het ziekenhuis te verlaten. 

Ik heb het erg naar mijn zin gehad in de afgelopen jaren. De samenwerking met jullie, 

mijn collega specialisten en met jullie, mijn collega huisartsen heb ik eigenlijk steeds als 

heel plezierig ervaren. Vooral de compagnonscursussen, waarin we elkaar beter hebben 

leren kennen, behoorden tot de hoogtepunten van gezamenlijkheid en gezelligheid. 

  

De ontwikkelingen in het ziekenhuis en in het bijzonder die van de psychiatrie hebben 

gemaakt dat ik nu een andere weg kies. 

  

Mijn vak vind ik nog steeds erg mooi en zal ik blijven voortzetten, ook in onze regio, maar 

dan bij BuurtzorgT, team voor ambulante psychiatrische behandeling, dichtbij de mensen 

thuis. 

  

Ik hoop jullie  allemaal nog eens tegen te komen en zo niet: het ga jullie goed! 

  

Met hartelijke groet, 

Berta Elzinga 
 

 

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.  
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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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