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Ten gevolge van de coronapandemie zijn vele activiteiten van uw 

MCC stil komen te vallen. Denk aan de Interlinebijeenkomsten 

(zie overzicht vervallen Interlines) en de werkgroepen 

“Zwolse werkafspraken”. 

Waar mogelijk wil MCC Klik bijspringen, maar laat het ons wel 

weten.  
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Op enige afstand volgen wij al uw activiteiten en voorbereidingen “op alles wat komen 

gaat”…. 

Wij wensen u hierbij van onze kant naast energie en uithoudingsvermogen een goede 

gezondheid toe. Dit laatste geldt ook zeker voor uw dierbaren en collega’s.  
 

 

 

Agenda  

 

 

Geannuleerd: donderdag 16 april: symposium Melanoom van theorie naar 

praktijk in Zwolle en verplaatst naar donderdag 12 november 

Op 12 november 2020 nemen wij zorgprofessionals graag mee in de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van het melanoom. >lees 

verder  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

Verwijzingen uitstellen 

Door de corona maatregelen zijn wij genoodzaakt om patiënten 

zonder medische noodzaak niet in ons ziekenhuis te ontvangen.  

 

 

Wij vragen u daarom uitsluitend patiënten die op kortere termijn onze medische zorg 

nodig hebben te verwijzen. Alle verwijzingen die binnenkomen moeten onze artsen 

triëren; wij willen u daarom vragen om verwijzingen voor patiënten die niet op kortere 

termijn onze medische zorg nodig hebben, uit te stellen. Voor spoed blijven de huidige 

afspraken van kracht.  

 

Patiëntenberichten aangepast 

In verband met het coronavirus zijn alle teksten in de patiëntberichten aangepast. Het 

verzoek is om het patiëntbericht te printen, te mailen of digitaal aan te bieden via 

ZorgDomein. Zie afbeelding. Dit verzoek staat tevens ook vermeld bij de aanwijzingen 

voor de verwijzer in elk zorgproduct.  
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Tekst patiëntbericht: 

Isala neemt maatregelen in verband met het coronavirus. Isala neemt persoonlijk contact 

met u op over uw poliklinische afspraken. Uw arts in het ziekenhuis bepaalt of de afspraak 

kan worden uitgesteld, telefonisch plaats kan vinden of dat u naar het ziekenhuis moet 

komen. U hoeft zelf niet te bellen, Isala belt u.  
 

 

 

Twee spoedpoli’s op locatie Zwolle geopend 

Ter ontlasting van de SEH zijn er twee spoedpoli’s geopend op 

de polikliniek chirurgie locatie Isala Zwolle. Iedere dag van de 

week (ma-zo) van 10.00-20.00 uur is er een fracturenpoli (in 

combinatie met de gipskamer) en een spoedpoli (voor abcessen, 

snijwonden, brandwonden, beklemde liesbreuk, klachten na een 

OK etc.). Insturen kan via de SEH (met zo mogelijk de 

opmerking dat dit voor de fracturenpoli of spoedpoli is).  
 

 

 

Overleg- en spoedlijn SEH Zwolle 

Graag voor overleg- én spoedlijn telefoonnummer 038-424 7878 

gebruiken voor overleg met de SEH Zwolle. 

Dit telefoonnummer zal vermeld worden bij de spoedlijn op de 

eerstvolgende herdruk van het kaartje ‘huisartsen overleglijnen’.  
 

 

 

Maatregelen van Isala irt het coronavirus (COVID-19) 

De maatregelen zijn per e-mail naar u gecommuniceerd en hier 

terug te vinden. Mochten er wijzingen plaatsvinden in de 

maatregelen, dan ontvangt u hiervan bericht per e-mail.  
 

Daarnaast worden op de website van Isala regelmatig berichten geplaatst met 

achtergrondverhalen over de situatie in en om het ziekenhuis nu: 

https://www.isala.nl/nieuws/ 

  

Op dit moment liggen er 89 Covid-patiënten op de cohortafdeling en 31 patiënten op de 
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IC. De voorbereidingen voor verdere opschaling voor cohortering van afdelingen worden 

getroffen, zodat dit kan worden ingezet als dat aan de orde is. Inmiddels is extra 

beademingsapparatuur binnengekomen via Defensie, ter ondersteuning van de uitbreiding 

van IC capaciteit. De cohortering van de kliniek wordt uitgebreid. Dit vindt plaats op de 

afdeling Shortstay. 

Gisteren zijn 3 patiënten overgeplaatst vanaf de cohortafdeling naar de Zonnehuisgroep, 

waar patiënten verder kunnen herstellen. We zijn in overleg in de regio voor verdere 

overplaatsing van patiënten voor zowel de herstelfase als de palliatieve fase.  
 

 

 

Eerste paal geslagen voor nieuwbouw Isala Meppel en 

Noorderboog 

Patiënten en medewerkers van Isala, Zorggroep Noorderboog en 

de Burgemeester van Meppel sloegen dinsdag de eerste paal de 

grond in voor het nieuwe ziekenhuis in Meppel. “We zijn 

ontzettend trots en blij dat we vandaag samen die eerste paal de 

grond inslaan”, begon Alex van Reeuwijk, directeur nieuwbouw 

Meppel zijn speech. >lees verder  
 

 

 

Teleconsult endocrinologie 

Endocrinoloog Sophie Mijnhout: “Heeft u een endocriene vraag? 

Twijfelt u over wel of geen verwijzing naar de internist-

endocrinoloog?  

 

 

Vanaf 2018 is het al mogelijk om een teleconsult endocrinologie aan te vragen. Snel een 

deskundig advies zonder telefonisch overleg. Van deze mogelijkheid mag nog vaker 

gebruik worden gemaakt!” 

 

Inclusiecriteria: bij de patiënt is sprake van één van de volgende diagnoses: 

schildklieraandoeningen, bijnieraandoeningen, hypogonadisme of hypofyse. 

In het ZorgDomein menu te vinden via Teleconsultatie: 

Interne geneeskunde -> Endocriene aandoeningen -> Schildklierafwijkingen 

Interne geneeskunde -> Endocriene aandoeningen -> Overige zorgvragen  
 

Enkele dagen sluiting buckykamers radiologie i.v.m. onderhoudswerkzaamheden 

I.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de radiologiesystemen van de buckykamers in poli 

Heerde en Steenwijk is het niet mogelijk om op deze dagen een röntgenfoto te maken in 

de betreffende poli. Patiënten waarbij het noodzakelijk is om dezelfde dag een foto te 

maken kunnen worden doorverwezen naar Radiologie Zwolle of Meppel. 

  

Poli Heerde:                                   Poli Steenwijk: 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=7c1ddbc272&e=38e803ac3f


  

 

Maandag 30-03                              Dinsdag 12-05 

Donderdag 17-09                           Dinsdag 17-11  
 

 

 

Spreekuur ondersteuningsconsulent in 1e lijnszorg 

Een groot deel van mensen die leven met of na kanker (86%) 

ervaren vaak ingrijpende, soms blijvende gevolgen van hun 

ziekte en behandeling. >lees verder 

Op de foto ondersteuningsconsulenten Paula Huisman en Angela 

Diepman-Kloosterman  
 

 

 

Smaakworkshop voor patiënten met smaakverandering 

tgv chemotherapie of bestraling 

Kankerpatiënten kunnen door chemotherapie of bestraling een 

ingrijpende smaakverandering ervaren. Soms zelfs verdwijnt de 

smaak helemaal.  
 

 

Wat vóór de behandelingen prima smaakte, kan nu een vreemde bijsmaak hebben. Zelfs 

per dag kan het anders zijn. Veranderde smaak kan mensen belemmeren voldoende te 

eten om de conditie op peil te houden. Door deskundigen bij Isala is een workshop 

ontwikkeld, waarin de patiënt samen met de partner en experts gaat ontdekken, proeven 

en ruiken hoe smaak werkt. En wat iemand zelf kan doen om, met de veranderde smaak, 

toch goed en smaakvol te eten en drinken. 

U kunt uw patiënt attenderen op deze regelmatig terugkomende workshop bij 

Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle.  De folder: “Als eten met kanker moeilijk is” geeft 

handige tips. De folder is bij IntermeZZo verkrijgbaar: www.intermezzo-zwolle.nl.  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

De dokter en de dominee: ‘Ze luisteren naar mij, maar ze 

geloven jou’ 

De dokter en de dominee van Rouveen, in de gemeente 

Staphorst, zijn elk op eigen wijze hoeders van de dorpelingen. 

De dokter komt uit Iran, de dominee is ‘geroepen door God’. 

Toch verstaan ze elkaar. Reza Pezeshki Nia, in 1974 geboren in 

Teheran, kwam op zijn zeventiende met zijn ouders en drie 

broers aan in Nederland. Dat was in 1990. Reza leerde de taal, 

deed in een jaar de laatste drie klassen van het vwo en ging 

geneeskunde studeren in Groningen. >lees verder  
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Diabetespatiënten doneren bloed voor gouden standaard 

In de eerste week van maart kwamen honderd diabetespatiënten 

naar het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van Isala om 

bloed te doneren. Dit is een jaarlijks terugkerende happening. 

Het bloed wordt gebruikt om de gouden standaard te bepalen 

voor de HbA1c meters. >lees verder  
 

 

 

Sneller naar huis na darmoperatie 

Niet na vijf dagen naar huis na een dikke darmoperatie, maar al 

na drie dagen. Dat lukt dankzij de nieuwe richtlijnen “Sneller 

herstel na een operatie”. Oncologieverpleegkundigen Matje 

Pleiter (rechts) en Hanna van Dam: ‘Als patiënt ben je dus weer 

sneller op de been en dat is alleen maar positief.’ >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-03-2020             Debbie Beumer, neuroloog 

01-04-2020             Paul Geerts, internist hematoloog (chef de Clinique): 

  

Gaan 

17-04-2020              Hans Bos, cardioloog 

01-04-2020              dr. Joop Offerman, internist (dr. Femke Waanders volgt Offerman 

op) 

01-04-2020              Juleon Coenen, internist 

01-04-2020              dr. Rien van Marwijk Kooy, internist 

(dr. Geerte van Sluis volgt Coenen en van Markwijk Kooy op) 

   

Huisartsen: 

Per 01-04-2020 stopt de heer J.M. (Hans) van de Riet als huisarts in IJsselmuiden. 

De heer S.P. (Sjoerd) Steendijk start per 01-04-2020. De naam van de praktijk wordt 

Stichting Huisartsenzorg IJsselmuiden.  
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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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