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Agenda 

Dinsdag 5 september  
Ketenzorg in de spoed. Waarheen, waarvoor?  
  

Dinsdag 12 september 
KNMG avondbijeenkomst ‘Burn-out onder medici’ 
  

Woensdag 13 september  
Relatieavond Vrouw-kindcentrum 
  

Donderdag 28 en vrijdag 29 september 
Compagnonscursus 2017 
Deze cursus is vol. Op 20 en 21 september 2018 wordt de cursus herhaald. 

  

Woensdag 4 oktober 
Regioavond Hartcentrum “Ontwikkelingen in ritme-interventies Isala 

Hartcentrum” 

  

Maandag 9 en dinsdag 10 oktober 
Evidence based medicine - basis 

http://t.ymlp6.nl/jewjagaebjueakaqwaraume/click.php
http://t.ymlp6.nl/jewbacaebjueacaqwaaaume/click.php
http://t.ymlp6.nl/jewhadaebjueapaqwaaaume/click.php
http://t.ymlp6.nl/jewwazaebjuearaqwaxaume/click.php
http://t.ymlp6.nl/jewqaoaebjueafaqwadaume/click.php


  

Toepassen van evidence based medicine in de klinische praktijk  

  

Vrijdag 20 oktober 
Isala Golftoernooi  
  

Donderdag 2 november 
Zwolse nieuwe; kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten  

  
Donderdag 9 november van 17.30 – 20.30 uur 

Samenwerken in de zorg voor kinderen met SOLK: ‘Wat gaat goed, wat kan beter?’ 
    

Donderdag 15 februari 2018 

Live endoscopieavond  

  
 

 

  

Werkafspraken 

MCC klik zoekt drie huisartsen voor  

werkgroep urologie 

In samenwerking met urologen Marleen Trompetter en Tjard de 

Haan worden de werkafspraken over PSA en katheterbeleid herzien. Uit het 

huisartsentevredenheidsonderzoek van vorig jaar kwam naar voren dat 

huisartsen behoefte hebben aan werkafspraken en daar gaan we nu dus mee 

aan de slag. Gekoppeld aan de afspraken volgt er in 2018 een Interline 

nascholing. MCC klik is op zoek naar 3 huisartsen die mee willen werken aan 

deze werkafspraken en Interline  > Lees verder 

  

Papieren versie werkafspraken stopt per 2018 

Binnen het MCC Klik team is unaniem besloten om per 2018 te stoppen met het 

drukken en toesturen van de papieren versies van de werkafspraken.  De 

meerderheid van de huisartsen werkt digitaal met de werkafspraken. De kosten 

die we moeten maken voor de papieren versie drukken te veel op ons budget. 

Natuurlijk is het uit milieuoogpunt ook beter om minder papier te gebruiken. Wel 

sturen we een PDF bestand toe dat desgewenst te printen is op dik papier voor 

degenen die dat zouden willen.  

We beseffen dat we hiermee het tijdperk van de rode klapper afsluiten. 

   

Misverstanden Communicatiewerkafspraak 

Medio 2016 is de afspraak gepubliceerd over het eerste aanspreekpunt voor de 

patiënt na ontslag uit het ziekenhuis. De eerste 10 dagen is de behandelend 

specialist het eerste aanspreekpunt (lees: hoofdbehandelaar), daarna de 

huisarts. Er zijn enkele momenten waarop misverstanden kunnen ontstaan. 

Hierover zijn TIM meldingen binnengekomen. 

  

- Een patiënt is ontslagen maar wordt enkele dagen daarna ernstig ziek en 

kan daardoor niet naar het ziekenhuis komen. Het is dan aan de huisarts 

een beoordeling, eventueel aan huis, te doen en de patiënt zo nodig in te 

sturen. 

- Wanneer de patiënt na 10 dagen vragen heeft over het beleid 

postoperatief en hij/zij komt daarvoor bij de huisarts en in de ontslagbrief 

is hierover niets te vinden, dan kan de huisarts de specialist benaderen 

om het beleid te bepalen. 

  

http://t.ymlp6.nl/jewqaoaebjueafaqwadaume/click.php
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Het gaat erom dat huisarts, specialist, assistente professioneel blijft nadenken 

over wat voor de patiënt de juiste aanpak is, in goede samenwerking met elkaar. 
  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 

  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 

  
 

 

Innovaties en publicaties  

Behandeling menstruele migraine effectiever dankzij samenwerking 

neuroloog en gynaecoloog   
Zo’n 2 tot 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben 

migraine. Afhankelijk van de leeftijd lijden 2 à 3 keer zoveel 

vrouwen als mannen aan migraine. Uit recent onderzoek van 

neuroloog Peter van den Berg blijkt dat vrouwen met menstruele 

migraine veel baat hebben bij samenwerking tussen neuroloog 

en gynaecoloog  > Lees verder 
  

Speeddate uitermate geschikt om kennis over te dragen 

Om huisartsen te enthousiasmeren voor het specialisme Dermatologie, is de 

werkgroep Dermatologie sinds 2015 al gestart met een initiatief 

om speeddates voor huisartsen te organiseren. Zij kunnen dan 

een dagdeel meedraaien bij het Isala Dermatologisch centrum. 

Het kan gezien worden als een reciproke (omgekeerde) variant 

op het meekijkconsult  > Lees verder 

  

Wijziging praktijkvoering behandeling oedemen door 

huidtherapeuten Isala Dermatologisch Centrum (IDC)   
Met ingang van 1 juli 2017 is het Isala Dermatologisch Centrum voor de 

behandeling van oedemen door huidtherapeuten een samenwerking aangegaan 

met Streutker Huid- en oedeemtherapie. In de zoektocht naar een goede 

samenwerkingspartner stond voor ons centraal dat de kwaliteit en werkwijze die 

u van ons gewend bent gecontinueerd zou worden. We hebben er alle 

vertrouwen in dat wij dit samen kunnen bieden met Streutker Huid- en 

oedeemtherapie  > Lees verder 
  
 

 

Actueel 

HPV onderzoek op cervixuitstrijken   
In het kader van de cervixdiagnostiek wordt vanaf 1 september 

2017 bij een eerste strijk op indicatie met uitslag Pap 2 (abnormale 

plaveiselcellen) en Pap 3 a1 (lichte dysplasie) direct een hrHPV-bepaling 

verricht. Wij volgen hiermee de landelijke richtlijn cervixcytologie (NVVP versie 

1.0)  > Lees verder 

  

Nieuwe locatie Isala Heerde open   
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Kinderartsen Isala stellen zich voor:  

Hans van Unen  
In deze rubriek stellen de kinderartsen zich één voor één aan u 

voor. Door de fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis is de 

vakgroep een stuk groter geworden en daardoor wellicht wat 

onbekend. Hans van Unen is de 13e in de reeks die zich voorstelt  
> Lees verder 
  

Verzoek om KOPAC code mee te sturen bij verwijzing cervixpoli   
Voor het vlot verwerken van verwijzingen naar de cervixpoli van de polikliniek 

gynaecologie in verband met een afwijkende uitstrijk (PAP 2 of hoger) is het 

nodig om de KOPAC code mee te sturen. De KOPAC code is nodig voor het 

inplannen van de afspraak.  

  

Indien dit niet via ZorgDomein lukt mag deze ook per fax (038- 424 7729) 

gestuurd worden. Dit staat ook vermeld bij het verwijzen via ZorgDomein maar 

dit wordt nog wel eens vergeten. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking! 

  

Verwijzerstevredenheidonderzoek 2017   
In maart heeft het jaarlijkse verwijzerstevredenheidsonderzoek 

onder alle huisartsen, specialisten ouderen en openbare 

apothekers in de regio Zwolle én Meppel plaatsgevonden.  
  

De algemene tevredenheid over Isala Zwolle (7,5) is licht gestegen. Meppel is 

voor het eerst gemeten en krijgt een 7,7.  

  

Oogheelkunde 

De vakgroep oogheelkunde is voor het eerst onderzocht, waarbij er verschil 

wordt ervaren tussen de locatie Meppel en locatie Zwolle. Er heeft een gesprek 

plaatsgevonden om de verbeterpunten te bespreken (communicatie tijdens 

behandeling, bejegening, toegangstijden, huisartsen brief vaker sturen). De 

hoge toegangstijden zijn landelijk een probleem en helaas niet op korte termijn 

op te lossen. De oogartsen zijn bezig met het inzetten van optometristen op de 

polikliniek om hiermee meer patiënten per oogarts te kunnen gaan zien. Ook zal 

de samenwerking met de extramurale optometristen nog verder worden 

geoptimaliseerd en uitgebreid. Om de band met de huisartsen aan te trekken zal 

er een jaarlijkse huisartsenavond oogheelkunde georganiseerd worden. Tevens 

zal deze Isala enquête intensiever gehouden worden om zo een continu beeld te 

blijven houden van uw tevredenheid. 

  

Reumatologie 

In de vorige meting in 2012 werd Reumatologie Zwolle beoordeeld met een 7,8. 

Dat is nu een 8,2. Reumatologie Meppel krijgt een iets lager cijfer. Het enige 

waar verwijzers niet zo tevreden over zijn de toegangstijden en wachttijden. Ten 

aanzien van de apothekers moet verbetering komen op het gebied van 

telefonische bereikbaarheid. Hier wordt al actie op ondernomen, in samenspraak 

met de apothekers.  

  

Pathologie Zwolle 

Scoort net als vorig jaar een 8,3. Huisartsen zijn zeer tevreden op alle punten.  

  

  2016 2017 

Isala Zwolle 7,4 7,5 

Isala Diaconessenhuis - 7,7 

Oogheelkunde Zwolle - 7,0 

http://t.ymlp6.nl/jeqyaiaebjueapaqwataume/click.php


  

Oogheelkunde Diaconessenhuis - 7,7 

Pathologie Zwolle 8,3 8,3 

Reumatologie Zwolle 7,8 8,2 

Reumatologie Diaconessenhuis - 7,7 

  

Als u de rapporten wilt nalezen, kunt u deze vinden op het afgeschermde deel op 

de website van de HRZ. 

  

ZorgDomein 

Goed nieuws: vanaf nu kunt u meerdere bijlagen tegelijkertijd 

uploaden bij uw verwijsbrief in plaats van een-voor-een. Verder in deze 

nieuwsbrief nieuwe zorgproducten van de trombosedienst en twee verzoeken ten 

aanzien van spoedverwijzingen TIA en functieonderzoeken  > Lees verder 

  

Wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal   
Velen van u zullen inmiddels van de Wagro (waarnemersgroep) gehoord hebben. 

Toch stellen we ons graag nog eens aan u voor  > Lees verder 
  

Update TIM 2e kwartaal 2017 

In de eerste 2 kwartalen van 2017 zien we een sterke stijging in het aantal TIM 

meldingen: in totaal 175 meldingen, dat is net zoveel als in heel 2016! Het 

merendeel betreft medicatie (96) en communicatie (39)  > Lees verder 

  

Regioavond Hartcentrum: 4 oktober 2017 

Isala Hartcentrum organiseert op woensdag 4 oktober een informatieve 

regioavond met als thema “Ontwikkelingen in ritme-interventies die Isala 

Hartcentrum uitvoert”. Cardiologen van Isala nemen u mee in de nieuwste 

ontwikkelingen in behandelingen voor patiënten met een hartritmestoornis.  

  

De avond vindt plaats in Zwolle van 17.00 tot 20.00 uur en is bedoeld voor 

onder meer verwijzende medisch specialisten en huisartsen. Het programma 

wordt op dit moment nog uitgewerkt. Als dit thema voor u interessant is kunt u 

de datum alvast noteren. In de volgende editie van Klik Actueel leest u welke 

onderwerpen binnen dit thema exact worden toegelicht tijdens deze avond. 

  

Bijeenkomst voor mensen met een CVA  
en hun partner  
De Zorgketen na een Beroerte organiseert op 4 oktober samen 

met het Steunpunt Mantelzorg een bijeenkomst voor mensen 

met een CVA en hun partner.  

Informatie en lotgenotencontact staan centraal, waarbij 

de nadruk ligt op de ‘onzichtbare gevolgen’ en 

veranderingen in gedrag na een beroerte, zowel voor de 

CVA-getroffene als de partner.  

Wij nodigen u uit om mogelijke belanghebbenden op de bijeenkomst te 

attenderen. Verdere informatie treft u hier.  

  

Workshop ‘De 7 bronnen van levensvreugde’ steunt kankerpatiënt  
Kwaliteit van leven is belangrijk als kanker speelt in het leven van de patiënt. 

Naast adequate medische behandeling en begeleiding, is het helpend als de 

patiënt bronnen van levensvreugde kan herkennen en ervaren. Nazorgcentrum 

IntermeZZo biedt de workshop “De 7 bronnen van levensvreugde”, in een reeks 

van drie. Gasten die de interactieve workshops hebben gevolgd, geven aan deze 

te hebben ervaren als een ‘… eyeopener en steunend…’  > Lees verder 
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Isala versterkt positie in de bewegingszorg 

Onlangs is het Isala Beweegcentrum (IBC) officieel geopend. Een centrum 

waarin orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen en sportartsen intensief 

samenwerken. Door deze samenwerking ontstaat er een brede kijk op de klacht 

van de patiënt. Samen bieden zij zorg aan het bewegingsapparaat in de volle 

breedte: van basis- tot hooggespecialiseerde topzorg  > Lees verder  

  

Geen radiologie onderzoeken op vrijdagmiddag 15 september 
De Isala afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde gaan in 

het weekend van 16 en 17 september over naar een nieuw 

opslagsysteem voor de beelden. In verband met de overgang 

naar het nieuwe beelden opslagsysteem kunnen er in het rond 

het weekend van 16 september minder onderzoeken worden 

uitgevoerd. 

Met uitzondering van spoedonderzoeken kunnen er geen 

patiënten worden ingestuurd op vrijdag 15 september tussen 12.00 uur en 16.30 

uur, geldend voor alle locaties van Isala.  
  
 

 

Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten  
Inge Konings, psychiater, per 7 augustus 2017 

Evelien Kneppers, internist hematoloog (SIDS), per 1 augustus 2017 

Ben Tomlow, longarts (SIDS), per 1 september 2017 

  

Nieuwe huisartsen 

Sabine Löwik, Gezondheidshuis Stadshagen (de Verbinding), per 24 juli 2017 

Esther Kockelkoren, Gezondheidshuis Stadshagen (Werkeren), per 1 september 

2017 

  

Even voorstellen: Ben Tomlow, longarts  
Ik ben 38 jaar oud en net aangenomen als SIDS longziekten. 

Hiervoor ben ik, na een korte omzwerving naar de 

kindergeneeskunde, opgeleid tot longarts in Alkmaar met grote 

affiniteit voor de longoncologie. Aldaar zag ik al een grote 

diversiteit aan patiënten en heb ook ervaring meegenomen uit 

de externe stages in het VuMC te Amsterdam. Daarnaast heb ik 

affiniteit voor het geven van onderwijs en de structuur van en 

rondom de opleiding tot specialist. Als bestuurslid van De Jonge 

Specialist (beroepsvereniging voor alle arts-assistenten in 

opleiding van Nederland) heb ik daar dan ook veel van geleerd 

maar ook meer inzicht gekregen in deze logistiek.  

  

De vakgroep longziekten in Isala staat in den lande bekend als een leuke en 

goede groep longartsen waarbij de state of the art technieken en behandeling 

vrijwel allen mogelijk zijn. Dit en natuurlijk de stad Zwolle zorgden dat de keuze 

om te verhuizen van Alkmaar naar Zwolle met mijn vrouw en twee kinderen snel 

gemaakt was. Ik doe ook een dagdeel polikliniek in Kampen. Buiten de 

geneeskunde gaat mijn interesse uit naar hardlopen, management, beleid en 

logistiek. Ik zie de verdere samenwerking met veel plezier tegemoet. 

  

Diagnostiek tarieven 2017 aanvrager huisarts  
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Aanleveren kopij 

Aanleveren kopij Klik actueel 
U kunt uw kopij voor de september-editie van Klik actueel aanleveren tot 

woensdag 13 september a.s. via redactie@klikactueel.nl.   

  
 

 

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. 
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven, bekijk dan de online versie. U kunt zich te allen tijde 

afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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