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Agenda 

Maandag 22 februari 2018 

Live endoscopieavond 
  

  
  
 

  

Werkafspraken 

Aanpassing van de communicatie werkafspraak 
Goed communiceren blijft een actueel onderwerp. Isala is 

druk met een nieuwe ICT omgeving en heeft opnieuw 

nagedacht over de werkprocessen. Er is een hoofdstuk toegevoegd over 

hoofdbehandelaarschap. Na consultatie van de KNMG, de huisartsen en 

specialisten is de nieuwe afspraak tot stand gekomen. Lees het kopje 

hoofdbehandelaarschap in de werkafspraak Samenvatting Communicatieafspraken op je 

gemak door.  
 

Werkafspraak MRSA is aangepast  

http://ymlpsend2.com/jhmsaiaebbybaxammuadaume/click.php


  

De werkgroep heeft de werkafspraak MRSA uit 2011 aangepast. De 

werkafspraak geeft ook uitleg over BRMO, ESBL, VRE, CPE/CRE infecties. Je 

kunt er duidelijk vinden bij welke patiënten je alert moet zijn wat betreft 

resistentie. De werkafspraak bevat duidelijke instructies over wanneer en hoe 

kweken moeten worden afgenomen. Er is een doorklik naar instructies die aan 

de patiënt meegegeven kunnen worden. Deze werkafspraak MRSA is ook goed 

door de doktersassistenten te gebruiken. 
   
  

  
 

  

Innovaties en publicaties 

Thuismonitoring COPD patiënten werkt preventief  
en geeft veel ziekte inzicht  
Dertig COPD patiënten startten in juni met een pilot 

telemonitoring. Onlangs kwam de groep weer bij elkaar en 

werden de ervaringen gedeeld.  
Het doel van telemonitoring is dat COPD-patiënten minder 

vaak naar het ziekenhuis komen voor controle  en eveneens minder risico 

lopen op het krijgen van een longaanval. De pilot loopt nog tot juni volgend 

jaar. Dan wordt bekeken of ook andere COPD-patiënten mee gaan doen  > Lees 

verder 
  
Isala Oncologisch centrum spoort kleinere tumoren op met 

nieuwste digitale PET/CT scanner van Philips  
Isala beschikt als één van de eerste vijf ziekenhuizen ter wereld over de 

digitale PET/CT scanner van Philips. De zichtbaarheid van zeer kleine tumoren 

en uitzaaiingen wordt hiermee sterk verbeterd  > Lees verder 
  
Zwolse aanpak voor personen met verward  

gedrag gaat van start per 1 november 2017  
Per 1 november start de gemeente Zwolle met een pilot van 

24 maanden voor opvang van personen met verward gedrag. 

Deze pilot maakt toegang tot een speciaal team, team VIA 

(Vangnet, Informatie en Advies) mogelijk. Het team Via is 24X7 bereikbaar en 

beschikbaar  > Lees verder 
  
Sneller herstel na heupvervanging dankzij nieuwe 

operatietechniek   
Orthopedisch chirurg Harmen Ettema van het Isala 

Beweegcentrum is gespecialiseerd in het plaatsen van 

heupprotheses en past hierbij als het even kan de zogeheten 

DSA-techniek toe, oftewel de Direct Superior Approach. ‘Een methode met alle 

voordelen en geen van de nadelen van veel nieuwe technieken. ’  > Lees verder  
  

Oproep! 

In verband met een lopend onderzoek op de polikliniek interne geneeskunde 

van Isala zijn we op zoek naar patiënten met (subklinische) hypothyroïdie 

(verhoogd TSH met normaal of verlaagd fT4) die nog niet gestart zijn met 

behandeling. 
  
Het doel van het onderzoek is om de prevalentie van jodiumdeficiëntie bij 

patiënten met (subklinische) hypothyroïdie te bepalen. Om de jodiumstatus 

http://ymlpsend2.com/jhmuakaebbybaiammuaoaume/click.php
http://ymlpsend2.com/jhmeaaaebbybagammualaume/click.php
http://ymlpsend2.com/jhmeaaaebbybagammualaume/click.php
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van patiënten te beoordelen wordt de jodiumexcretie in 24 uurs urine 

gemeten. Het is van groot belang dat patiënte niet al is gestart met 

levothyroxine op het moment van het urine onderzoek. Verder krijgt de 

patiënt het standaard diagnostische traject (bloed onderzoek naar anti-TPO, 

anti-Tg, BSE). 
  
Heeft u een geschikte patiënt die mee zou willen doen, zou u dan contact op 

willen nemen met de onderzoeker, mevrouw D.M. Ivarson, op emailadres: 

d.mehusivarson@isala.nl of via telefoonnummer 038-4248081?  

U bepaalt zelf of u de patiënt wilt verwijzen en ons de onderzoeken laat 

inzetten of dat u dit zelf doet en de patiënt niet verwijst. In het laatste geval 

sturen we het labformulier op, waarmee de patiënt 24-uurs urine kan 

inleveren bij Isala; wij zorgen er dan voor dat de patiënt hiervoor geen 

rekening krijgt. Zou u in dat geval dan wel zelf anti-TPO antistoffen in bloed 

willen laten bepalen? Nadat de patiënt urine heeft ingeleverd, kunt u dan zelf 

eventueel starten met behandeling. 

Alvast veel dank voor uw medewerking! 
  
Dina Mehus, onderzoeker 

Sophie Mijnhout, internist-endocrinoloog 

  
  
 

  

Actueel 

Zwolse nieuwe 2017  
De jaarlijkse “Zwolse Nieuwe” vond op 2 november voor de vierde keer plaats. 

Het wordt al een echte traditie. Het is een avond waarop nieuwe huisartsen en 

specialisten zich aan elkaar voorstellen en er zijn korte inhoudelijke 

presentaties. Ook is er tijd om informeel met elkaar te praten. Uit de evaluatie 

na afloop bleek dat de avond met een 8,5 is gewaardeerd  > Lees verder 

  

Telefonische bereikbaarheid verbeteren  
door mobiele telefoon gebruik  
In gesprekken met de vakgroepen kwam onder andere de 

telefonische bereikbaarheid aan de orde. De specialisten 

komen er meestal pas na 17 uur aan toe aan de diverse 

terugbelverzoeken vanuit de huisartsen. Op dat moment is de 

huisartspraktijk al gesloten en krijgt de specialist de huisarts niet meer aan de 

lijn.  

  

De meeste huisartsen hebben een mobiele telefoon waarop zij bereikbaar zijn. 

De specialisten hebben het verzoek of huisartsen bij het terugbelverzoek aan 

het secretariaat door willen geven of zij mobiel bereikbaar zijn na 17 uur, 

onder welk nummer en tot hoe laat.  

  

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staat we stil bij: 

- de terugkoppeling van diagnostiekaanvragen,  

- verwijzen door specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen, 

aanpassing van het patiëntbericht 

nieuw zorgaanbod: gynaecologische echo. 
> Lees verder  

  

VTT neurologie  

mailto:d.mehusivarson@isala.nl
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De toegangstijden Neurologie zijn momenteel hoger dan de 

treeknormen/aanvaardbare wachttijden (4 weken). Daardoor merken wij dat 

het aantal aanvragen voor Verkorte Toegangstijd (VTT) ook stijgt. Bij het 

doorlezen van deze VTT verwijzingen lijkt het soms alsof de medische 

noodzaak niet altijd duidelijk aanwezig is. Vaak bellen wij de aanvragende 

huisarts hier nog over op. Het zou voor ons prettig zijn als u in de 

vraagstelling van de verwijsbrief kunt onderbouwen waarom voor deze patiënt 

VTT nodig is. Ook als het op verzoek van de patiënt is, vragen wij u dit op te 

nemen en dit ook zo met de patiënt te bespreken. Dit voorkomt 

misverstanden onderling.  

  

Namens de vakgroep neurologie 

Mirjam van Kesteren  

  

KOPAC code opnemen bij verwijzing naar cervixpoli 
Voor het vlot verwerken van de 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 (038-4247729) 

gestuurd worden. 

  

Kinderartsen Isala stellen zich voor:  
Dorien Broekhuijsen  
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. Dorien Broekhuijsen is de 15e in de reeks die zich 

voorstelt  > Lees verder 

  

Presentaties relatieavond  
Vrouw-Kindcentrum op de site  
Op 13 september jl. heeft de eerste relatieavond vanuit het 

Vrouw-Kindcentrum plaatsgevonden.  

De presentaties hiervan zijn beschikbaar via de Isala 

website  > Lees verder 

  

Omgaan met stress en spanning bij kanker  
‘Kanker verandert je leven’, dat geven gasten bij 

Nazorgcentrum IntermeZZo vaak aan. Met als gevolg fysieke 

en mentale spanning, stress en onzekerheid. Mensen ervaren 

vaak een disbalans. IntermeZZo heeft verschillende 

mogelijkheden om lichaam en geest beter met elkaar in evenwicht te brengen  
> Lees verder  
  

IntermeZZo geeft voorlichting aan ouders over  

omgaan met kanker binnen het gezin  
Wanneer ouders te horen krijgen dat een van hen kanker heeft, 

gaan er allerlei vragen spelen. Hoe ga ik er mee om, hoe vertel ik 

het mijn kinderen? Hoe treft dit ons gezin? Nazorgcentrum 

IntermeZZo organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders 

over het thema ‘Kanker binnen het gezin’  > Lees verder 

  

Echo spreekuur bij Isala Poli Heerde 

http://ymlpsend2.com/jhmqakaebbybazammuaxaume/click.php
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Radiologie is vrijdag 13 oktober gestart met een echo 

spreekuur in Isala polikliniek Heerde. Radiologie houdt 

spreekuur in de even weken op woensdagochtend en in de 

oneven weken op woensdagochtend en vrijdagochtend. 

Patiënten kunnen voor een echo worden doorverwezen naar de Poli Heerde, 

Groteweg 5 in Wapenveld. 

  

Griepprik bij chemotherapie 

Elk jaar is er in de media veel aandacht voor het nut van de 

griepprik. Wij adviseren aan alle patiënten die chemotherapie 

krijgen de griepprik te halen. Het beste moment van 

toediening is nog niet geheel duidelijk, maar op basis van de 

op dit moment beschikbare onderzoeksgegevens adviseren wij om de griepprik 

zo kort mogelijk voor een volgende chemotherapie-gift toe te dienen. 

  

  
 

  

Komen en gaan 

Afscheid  
Vrijdag 15 december 2017: Paul Brand, kinderarts  > Lees verder 

  
  
 

  

Aanleveren kopij 

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

woensdag 13 december 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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