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Visie 

In het afgelopen jaar bleek een nieuwe MCC Klik visie een wens van onszelf en onze MCC 

partners. In mei j.l. hadden wij met alle stakeholders van het MCC een bijeenkomst over het 

opgestelde visiedocument “Toekomst MCC Klik 2021-2025”. Tijdens het recente bestuurlijk 

overleg hebben de stakeholders (Isala, medische staf, HRZ, CAVRZ en Medrie) dit document 

geaccordeerd. Hier kunt u deze visie lezen. In een veranderend medisch “speelveld” zal ook 

MCC Klik een rol blijven spelen. 

  

https://mailchi.mp/ac6cd85720b5/klik-actueel-juni-2021?e=38e803ac3f
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Toevoeging bij de werkafspraak medische microbiologie-serologie, COVID-19 

serologie & plaatsbepaling 

Bij actuele klachten passend bij COVID-19 blijft het advies om diagnostiek te verrichten 

middels een PCR op SARS-CoV-2 (nasofarynx/keeluitstrijk). 

Het LMMI beschikt al geruime tijd over betrouwbare serologische COVID-19 testen. 

Voorheen werd dit verricht met de kwalitatieve Wantai IgM en IgG test, sinds 25 maart is 

dat vervangen door de kwantitatieve IgG test van Abbott. Deze nieuwe test is gevalideerd 

tegen de eerste internationale WHO standaard (eenheid: Binding Antybody Units = BAU) en 

lees hier u deze in kunt inzetten.  

 

 

 

Agenda  

 

 

Donderdag 2 september 2021, 19.00 -21.15 uur: Klinische avond Mond-, Kaak- en 

aangezichtschirurgie - auditorium Isala Zwolle (vooraankondiging) 

  

Donderdag 30 september 2021, 17.00 – 21.00 uur: Symposium integrale complexe 

wondzorg - auditorium Isala Zwolle 

De opzet en ontwikkeling van complexe wondzorg in de gehele zorgketen, is in verschillende 

regio’s een belangrijke ontwikkeling. In de afgelopen tien jaar heeft het Wond expertise 

centrum (WEC) van Isala, in samenwerking met Qualityzorg, veel tijd besteed aan de 

kwaliteit en efficiëntie hiervan. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.  

 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

Nieuw aanbod:  

• Nucleaire geneeskunde; Diagnostiek aanvraag 

Skeletscintigrafie (Botscintigrafie) 

• Pijncentrum; locatie Heerde en Steenwijk toegevoegd 

• Heelkunde; aanbod spoedverwijzingen uitgebreid 

>lees verder  
 

Berichten van het operationeel medische inhoudelijk ketenoverleg (opvolger OMT 

respiratoire patiënten) 

Zoals aangegeven komt het OMT respiratoire patiënten niet meer wekelijks bij elkaar. Wel 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=770b0771c0&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=5fbf9fa3a7&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b234167271&e=38e803ac3f


 

zien de artsen (vertegenwoordigers huisartsen, specialisten en specialisten 

ouderengeneeskunde) elkaar nu 1x per maand om medisch inhoudelijk af te stemmen. 

  

Er ligt op dit moment 1 Covid-19 patiënt op de IC in Isala. De Covid-zorg is een onderdeel 

van de reguliere zorg/bedrijfsvoering geworden in de kliniek en op de IC. Vanaf week 26 zijn 

alle OK’s weer open. Ook worden de coronamaatregelen in Isala versoepelt: >lees verder 

  

Graag prescreening voor verwijzen naar post-Covid-poli 

De longartsen merken dat er patiënten naar de post-Covid-poli worden verwezen zonder 

enige prescreening en (diagnostisch) onderzoek door de huisarts. We willen u vragen om 

eerst een x-thorax of labonderzoek te doen, voordat u verwijst naar de post-Covid-poli. Zie 

hierover ook de werkafspraak.  

 

 

 

Zomersluiting bloedafnameposten Isala 

Gedurende de zomermaanden sluiten we bloedafnameposten 

gedeeltelijk. Gedurende de weken 30, 31 en 32 zullen alleen de 

locaties in Zwolle ziekenhuis (V4.0), het Diagnosepunt, Kampen, 

Steenwijk en Heerde geopend zijn. Dit alles in verband met het 

op vakantie kunnen gaan van de 

bloedafnamemedewerkers. Helaas zullen de wachttijden hierdoor 

waarschijnlijk wat oplopen. Vanaf 30 augustus starten we alles 

op volgens de huidige openingstijden.  
 

 

 

Nieuwe bloedafnameposten Isala vanaf september 

Vanaf september openen we 4 nieuwe bloedafnameposten: 

Steenwijkerwold      MFC, 1x per 14 dagen 

Giethoorn               Kulturhus, 1x per 14 dagen  

Diever                    Hart van Diever, 1x per 14 dagen  

Havelte                   De veldkei, 1x per 14 dagen  
 

 

 

Films digitale nascholing ‘Benieuwd wat schimmel u kan 

brengen?’ beschikbaar 

Op 8 juni organiseerden de afdelingen Medische microbiologie 

en Pathologie een webinar voor huisartsen, doktersassistenten 

en praktijkondersteuners.  
 

De hiervoor ontwikkelde films werden door velen erg goed geëvalueerd. Daarom willen we 

ze bij dezen ook beschikbaar stellen voor iedereen in de regio:  

• Presentatie pathologie schimmels 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0449df5508&e=38e803ac3f
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• Presentatie LMMI schimmels 

Ook werd aangegeven dat de diagnostische afdelingen vaker van dit soort films mogen 

ontwikkelen. Aan u de vraag welke onderwerpen u daarin behandeld wilt zien. Wilt u dat via 

deze link kenbaar maken? Bedankt!  

 

 

Isala covid thuismonitoring service wordt gecontinueerd 

De doorstart van de digitale thuismonitoringservice voor Covid-patiënten is succesvol 

verlopen.  

• Er zijn sinds maart in totaal 39 risico-patiënten geïncludeerd. 

• Hiervan zijn er 3 vanwege verslechtering uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. 

• Bij 5 patiënten is de SpO2-grenswaarde (92%) tijdens de monitoring in overleg met 

de huisarts iets naar beneden bijgesteld, waarna ze allen thuis voorspoedig zijn 

hersteld (1 hiervan kreeg O2-behandeling thuis). 

• Momenteel ligt er nog 1 patiënt aan de monitor. 

Ondanks de sterk teruglopende besmettingscijfers wil Isala Connected Care de 

monitoringservice voor de regio graag operationeel houden. 

U kunt uw risico-patiënten dus gewoon blijven aanmelden, ook tijdens de zomerperiode, 

maandag t/m vrijdag van 9-16 uur bij het Isala Monitoringcentrum via tel. 0522-233355. 

Zie nogmaals deze link voor het protocol. 

Namens het Isala Connected Care team alvast een goede (en rustige) zomer gewenst!  

 

 

 

Nieuwbouw Isala Meppel: rondje OK-complex 

Door de coronamaatregelen kunnen geen rondleidingen voor 

medewerkers georganiseerd worden. Deze film geeft een kijkje 

achter de schermen en laat zien hoe de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis in Meppel vordert. Deze keer nemen Maaike Arlar en 

Joukje Punter een kijkje op de bouw. Kijk hier het filmpje.  
 

 

IntermeZZo biedt voorlichting over leefstijl bij/na kanker 

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar voor 

mensen met of na kanker in het bijzonder. Bij Nazorgcentrum 

IntermeZZo geven professionele leefstijlcoaches voorlichting 

over: ontspanning, beweging, de juiste voeding, in balans 

komen. Hoe weet je wat het beste voor je is om in conditie te 

komen en te blijven? Waar vind je ondersteuning? De informatie 

is speciaal gericht op de doelgroep. In september gaan de 

voorlichtingen van start. 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=1c0d717046&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=d376cb3465&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=21a4cbb248&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=ba62943b59&e=38e803ac3f


 

Meer informatie op www.intermezzo-zwolle.nl. Bellen: (06) 53 

76 71 45 of mailen:  info@intermezzo-zwolle.nl. U kunt uw 

patiënten verwijzen naar IntermeZZo, geopend op werkdagen 

van 9.00-17.00 uur  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

Connected Care: ketamine-behandeling thuis 

Vanaf eind juni kunnen patiënten met chronische pijn die in aanmerking komen voor een 

ketamine behandelingstraject de vervolgbehandelingen thuis ondergaan. Dit project is mede 

vanuit de vraag van patiënten om thuis behandeld te worden met ketamine in plaats van de 

kliniek tot stand gekomen. 

  

Ketamine onderdrukt de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelstel waarbij verwacht 

wordt dat daardoor de pijn vermindert. Ketamine wordt via een perifeer infuus toegediend.  

Een ketamine behandeling kan gepaard gaan met bijwerkingen. Daarom vindt voorafgaand 

aan de thuisbehandeling een eerste behandeling op het Pijncentrum Zwolle plaats. 

Voorwaarde van een ketamie thuis behandeling is de aanwezigheid van hun naaste 

gedurende de gehele thuisbehandeling. >lees verder  

 

 

 

Virtual reality-training om ouderenmishandeling te leren 

herkennen 

De cijfers liegen er niet om. 1 op de 20 thuiswonende ouderen 

van 65 jaar en ouder krijgt ooit te maken met 

ouderenmishandeling. Financieel misbruik komt het meeste voor, 

gevolgd door psychische en lichamelijke mishandeling. Omdat dit 

thuis achter de voordeur gebeurt, is het lastig te herkennen. ‘En 

toch kan het wel, als je weet waar je op moet letten’, zegt 

Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & 

kindermishandeling binnen Isala. >lees verder  
 

 

 

Zelf thuis bloedprikken voor mensen met MS 

MS-patiënten moeten regelmatig naar het ziekenhuis komen om 

bloed te laten afnemen. Afhankelijk van de medicatie die wordt 

gebruikt, is dat bijvoorbeeld eens per drie maanden of zelfs 

maandelijks. Het Isala MS-centrum start een onderzoek naar zelf 

thuis bloedprikken voor MS-patiënten. Een primeur voor MS-

patiënten in Nederland. >lees verder  
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Ouderen krijgen bij Isala extra aandacht 

Ouderdom in combinatie met meerdere gezondheidsproblemen 

maakt oudere patiënten vaak extra kwetsbaar. Bij Isala Centrum 

voor ouderengeneeskunde staat daarom de patiënt als mens 

centraal, en niet de medische problemen. Internist-

ouderengeneeskunde Willemijn Roukema is bij Isala 

gespecialiseerd in de complexe zorg voor kwetsbare ouderen. 

>lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-06-2021        dr. E. (Evert) van den Broek, patholoog 

01-06-2021        A.M. (Sander) Kamerbeek, klinisch fysicus radiotherapie 

01-06-2021        D. (Desi) de Jonge, geestelijk verzorger 

01-06-2021        J.M. (Judith) Hillen, internist 

  

Gaan 

01-06-2021        R.H. (Reinier) van Rijssel, patholoog 

01-06-2021        dr. E.A.J.M. (Angelien) Spaans-Hummelink, kinderarts 

30-06-2021        dr. G. (Gosse) de Jong, neuroloog  

 

 

Huisartsen  

• Met ingang van 02-06-2021 is Lisa Korteschiel gestart als huisarts bij Werkeren. 

Marjolein Hermanides blijft als waarnemer werkzaam in de regio. 

• Met ingang van 01-07-2021 stoppen Bart Hofhuis en Kitty van Groeningen bij 

huisartsenpraktijk ’t Veen in Hattem. Zij blijven werkzaam als waarnemer in de 

regio. De praktijk wordt overgenomen door Jorien Seggers en Yuan Lin. Zij gaan net 

als Hofhuis/Van Groeningen werken als duo. 

 

 

 

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 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=6ad53ddc54&e=38e803ac3f


 

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.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © 2021 Isala, All rights reserved. 

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief Klik Actueel. 

 

Ons e-mailadres is: 

Isala 

Dokter van Heesweg 2 

Zwolle, Ov 8025 AB  

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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