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Overlijden Simon Verhoeven 

Recent bereikte ons het droeve bericht dat op 25 april 2020 dr. Simon Verhoeven is 

overleden. Simon was een actieve huisarts in Heerde tot 2005, die zich met name zeer 

heeft ingezet voor de zorg rond DM-2 in onze regio. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat 

onze eerste Zwolse werkafspraak, Diabetes Mellitus 2, werd gepresenteerd. Bij het 

opzetten van deze zorg heeft Simon een belangrijke rol gespeeld. 

In 1989 promoveerde hij op het onderwerp: BEHANDELING, CONTROLE EN METABOLE 
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INSTELLING VAN PATIËNTEN MET DIABETES MELLITUS TYPE II EN DE PREVALENTIE VAN 

LATE COMPLICATIES BIJ DEZE PATIËNTEN. Als mede-oprichter van de Stichting 

Langerhans was hij op scholingsgebied ook actief. 

Wij zullen Simon als een inspirerende en actieve huisarts in onze gedachten houden. 

  

TIM van de maand 

In deze rubriek geven we regelmatig een transmuraal incident of Positieve Intercollegiale 

Melding als voorbeeld voor een ieder om van te leren. 

  

Over de schutting    

Een vrouw is geopereerd in het ziekenhuis. Zij staat gepland voor het verwijderen van de 

hechtingen en voor wondcontrole bij het specialisme waar zij geopereerd is. 

Zonder overleg met de huisarts wordt patiënte verteld, dat dit plaats moet vinden bij de 

huisarts, omdat de Coronapandemie net is losgebarsten. De huisarts belt de assistente 

van de poli en geeft door dat de patiënte geen klachten heeft en veilig naar het ziekenhuis 

kan. Dat is akkoord. > lees verder 

  

Taxibedrijf ‘De Ambulance’ 

Een meneer mag vanuit het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum. Hij heeft een 

elleboogfractuur. Hij is verder goed mobiel. Er wordt echter ambulancevervoer 

aangevraagd door de arts. Dit wordt nog verder bemoeilijkt als mondeling wordt 

overgedragen door de verpleging (er is geen ontslagbrief aanwezig bij de patiënt) dat 

meneer in complete isolatie ligt, in verband met een bewezen Norovirus. De COVID-19 

test is ingezet, de uitslag is nog niet bekend. > lees verder 

  

PIM: waar samenwerking goed is of beter kan, laat van u horen 

Beste collegae, 

Als Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik willen wij u, apothekers, huisartsen en 

specialisten, de volgende mogelijkheid aanbieden: 

 

In deze “roerige tijden” van de COVID-19 pandemie heeft u allen met vele beperkingen 

en lastige zorgvragen te maken (gehad). 

Hierin hebben we samen gezocht naar een manier om goede zorg te blijven leveren, 

waarbij binnen alle lagen van de zorg steeds geschakeld is naar nieuwe 

(samen)werkvormen. 

Onze goede samenwerking is de afgelopen periode flink op de proef gesteld. Dit zal nog 

wel even voortduren en wordt zeker belangrijk in de komende periode, waarin de meer 

reguliere zorg ook weer een plaats zal moeten vinden. Dit is een uitdaging waar we 

samen voor staan. > lees verder 
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Positieve Intercollegiale Melding 

Transmuraal Incident Melden 

 

Voortgang interline 

Helaas zijn we door de uitbraak van het coronavirus genoodzaakt geweest de Interlines 

op te schorten. 

Met het weer langzaam op gang komen van de zorg, het zoeken in het hoe te hervatten 

van werk rees ook de vraag wanneer de Interlines weer op gang konden komen. 

  

Om de Interline-nascholing te herstarten zal enerzijds aandacht moeten zijn voor de 

veiligheid van alle deelnemers. Maar ook zal het praktisch mogelijk en uitvoerbaar moeten 

zijn om de Interline te organiseren. Hierbij nemen we in acht dat zowel Isala als Medrie 

geen scholingen adviseren tot 1 september.   

  

Tot 1 september 2020 zullen de geplande Interlines dus opgeschort worden. 

De intentie is dat de geplande Interlines vanaf 1 september doorgang vinden. Met de 

Interlinegroepen zal contact opgenomen worden om te bepalen wanneer en binnen welke 

periode inhalen van de gemiste bijeenkomsten wenselijk is. 

  

Het uitsluitend plaats laten vinden van Interlines middels een teleconferentie is een vorm 

die sterk in overweging is genomen. De onderwijsvorm van Interline blijkt zich hier echter 

slecht voor te lenen. Wel zal nader onderzocht worden of het inbellen (Zoom-professional) 

in een bijeenkomst (door een beperkt aantal deelnemers/de medisch specialist) 

gefaciliteerd kan worden. 

 

 

Actueel  

 

 

 

Afsprakenplanning ziekenhuis Isala 

Op dit moment kan de patiënt niet zelf bellen voor een afspraak 

in Isala. Isala neemt zelf contact op met de patiënt. Voor 

spoedafspraken blijft het beleid ongewijzigd.  

 

De toegangstijden van de poliklinieken in ZorgDomein zullen weer worden ingevuld. 

Poliklinieken met grote achterstanden, waarbij de toegangstijd op dit moment niet bekend 

is, blijven staan op nvt. De toegangstijden op de buitenpoliklinieken kunnen sterk 

afwijken van de toegangstijden van de hoofdlocaties. 
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De richtlijnen voorafgaand aan een ziekenhuisafspraak zijn gewijzigd. Wij vragen u om de 

patiënt een printversie mee te geven van het patiëntenbericht in ZorgDomein of de tekst 

na te mailen.  

 

 

Opschalen reguliere zorg: overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis 

Regelmatig is er overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis over het opschalen 

van zorg. Deze week is er ook een structureel overleg opgestart om signalen en 

knelpunten te bespreken. Huisartsen Edward Knol (Medrie), Jaap-Ronald Blom (LHV), 

Lukas Brouw (HRZ), Herman Gerritsen (MCC Klik), Geert van Iersel (Hagro Coördinator 

HaROP) en Ron Wissink (HZD) nemen hieraan deel. Per overleg wordt bekeken welke 

specialisten aan moeten schuiven. Het afgelopen overleg namen bijvoorbeeld Sabine 

Diepeveen en Robbert Slingerland deel. Mocht u punten hebben voor dit overleg dan kunt 

u dat melden bij de genoemde huisartsen of bij Nienke van Vliet: 

n.m.h.van.vliet@isala.nl, 06-82077976. >lees verder  

 

 

 

Situatie in Isala en het coronavirus (COVID-19) 

De daling van het aantal Covid-patiënten in Isala is de afgelopen 

weken verder afgenomen. Dat geeft ruimte en vertrouwen om 

de reguliere zorg weer verder op te starten. Alle poliklinieken 

zijn gestart met de opschaling van de zorg.  
 

 

U kunt alle verwijzingen voor alle specialismen via ZorgDomein weer naar ons 

toesturen. 

Vervolgens wordt er in het ziekenhuis een maximale spreiding gemaakt bij het oproepen 

van patiënten. Om het aantal patiënten dat in het ziekenhuis komt zo laag mogelijk te 

houden, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van telefonische consulten en 

beeldbellen. 

Patiënten die u al had verwezen (en mogelijk waren afgebeld), worden door Isala weer 

opgeroepen. 

  

Deze informatie ontvangen patiënten die weer een afspraak hebben in het ziekenhuis: 

informatie voor afspraak. En dit animatiefilmpje is gemaakt om uit te leggen waarom het 

veilig is om het ziekenhuis te bezoeken: ziekenhuis is veilig  

 

 

 

ECG’s voor huisartsen: vraag aan de huisartsen 

Vanwege Covid-19 moeten we de patiëntenstroom minimaliseren 

in Isala. Hierdoor kan het Hartcentrum een aantal diensten niet 

meer aanbieden, waaronder de ECG-dienst voor de huisartsen.  
 

Het Hartcentrum is aan het onderzoeken welke mogelijkheden ze wel kunnen aanbieden. 

Ze willen graag van u onderstaande weten:  

mailto:n.m.h.van.vliet@isala.nl
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 U kunt zelf een ECG maken en u heeft behoefte om bij twijfel een ECG te laten 

beoordelen in Isala. 

 U wilt zelf een ECG-apparaat aanschaffen en u heeft behoefte om bij twijfel een 

ECG te laten beoordelen in Isala. 

 U heeft geen ECG-apparaat (en u wilt die ook niet aanschaffen) en u heeft 

behoefte aan een 12 kanaals ECG of een andere vorm van ritmebepaling. 

 U heeft geen behoefte om door Isala ECG's te laten maken en te laten 

beoordelen. 

 Anders, namelijk... 

Graag uw reactie via deze link. Bedankt.  

 

 

 

Bouw ziekenhuis Meppel ondanks corona op schema 

Op het bouwterrein van het toekomstige ziekenhuis in Meppel, 

gaan de werkzaamheden ondanks corona gewoon door. ‘We 

lopen zelfs een beetje voor op schema’, zegt directeur 

Nieuwbouw Alex van Reeuwijk. 

Vooralsnog lijkt de coronacrisis geen vat te krijgen op de bouw 

van het nieuwe ziekenhuis, dat er in het voorjaar van 2022 moet 

staan. Alex: ‘Kortgeleden zijn de heiwerkzaamheden afgerond en 

op het bouwterrein is inmiddels de eerste torenkraan verrezen.’ 

> lees verder  
 

 

 

Inzage medisch dossier en laatste diagnostiekuitslagen 

patiënten Isala: zorgverlenersportaal 

Sinds 2 november 2018 kunnen externe zorgverleners via het 

zorgverlenersportaal gegevens uit het medisch dossier van 

patiënten zien. Hierin staan ook de laatste diagnostiekuitslagen. 

> lees verder  
 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

Achtergrondverhalen over de situatie in en om het ziekenhuis irt het coronavirus 

(COVID-19) 

Op de website van Isala staan regelmatig berichten met achtergrondverhalen over de 

situatie in en om het ziekenhuis in relatie tot  het coronavirus (COVID-19): 

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

 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0994b0e1cc&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=e74828ce06&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c9cd578a5e&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=88a2e13901&e=38e803ac3f


  

 

Bezoek aan het ziekenhuis niet meer nodig voor slaapdiagnostiek 

Sinds 13 mei gebruikt Isala Slaapcentrum WatchPAT voor diagnostische 

slaaponderzoeken. Door gebruik van WatchPAT hoeven patiënten geen bezoek aan het 

ziekenhuis te brengen voor een slaaponderzoek. > lees verder  

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-05-2020        Joshua Verbakel, fellow cardiologie 

  

Gaan  

01-06-2020        Gijs Ruijs, arts microbioloog  

 

 

 

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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Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 

U kunt uw gegevens wijzigen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
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