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Agenda  

 

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

aangezichtschirurgie  

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied mond-, kaak- en 

aangezichtschirurgie. Het is van belang dat er een goede aansluiting blijft bestaan tussen u 

als tandarts of huisarts -de belangrijkste verwijzer- en de kaakchirurg. Daarom organiseren 

we op donderdag 2 september een klinische avond. Tijdens de klinische avond zijn er vier 

workshopcarrousel rondes. Een ideale manier om in korte tijd kennis te maken met vier 

specifieke onderwerpen en ontwikkelingen binnen de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. 

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier. 

  

https://mailchi.mp/7032b913cd1e/klik-actueel-zomer-2021?e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=707912621a&e=2f39541ceb


 

Donderdag 9 september 2021, 19.00 -21.00 uur (inloop met maaltijd vanaf 18.00 

uur): Symposium Goede zorg voor kwetsbare ouderen 

De Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel zijn ingericht op de behoeftes van oudere 

patiënten. Dat wordt straks nog beter met het nieuwe ziekenhuis in Meppel, dat ontworpen 

is met de oudere patiënt in het achterhoofd. Tijdens het symposium op 9 september 

vertellen we over onze plannen en bieden we een zorginhoudelijk programma aan. Voor 

meer informatie en aanmelden, klik hier. 

  

Donderdag 30 september 2021, 17.50 – 21.00 uur (inloop met maaltijd vanaf 

17.00 uur): Symposium integrale complexe wondzorg 

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.   

 

 

 

 

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. 
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