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Agenda  
22 februari 2018  
Nascholing MDL: Live endoscopieavond  
  
22 maart 2018 
Jubileum bijeenkomst 25 jaar Icare specialistische verpleegkundige zorg thuis.   
  
29 maart 2018 
Symposium over preventie, behandeling en begeleiding bij osteoporose 
  
21 en 22 september 2018   
Compagnonscursus 2018: meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving 

volgt. 
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Actueel 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

- verwijzingen van de huisartsenpost naar de SEH en EHLH via 

ZorgDomein,  

- verkorte toegangstijd neurologie Meppel  

- teleconsult endocrinologie 
> Lees verder 
  

Gewijzigde landelijke richtlijn ter preventie  

van post contrast acute nierschade (PC-AKI)  

Naar aanleiding van de gewijzigde landelijke richtlijn ter preventie van post 

contrast acute nierschade (PC-AKI), verandert de voorbereiding voor 

onderzoek met intravasculair jodiumhoudend contrastmiddel. Indien 

huisartsen een dergelijk onderzoek aanvragen moet men op de hoogte zijn 

van dit nieuwe protocol  > Lees verder 

  

Voor alle kwetsbare ouderen precies de goede zorg 

bij spoed 

Zorgpartijen in en om Zwolle die betrokken zijn bij spoedzorg 

aan kwetsbare ouderen slaan de handen inéén en starten een 

proef. Inzet: Deze zorg zó goed regelen dat kwetsbare ouderen 

altijd de juiste zorg krijgen; thuis of in het ziekenhuis. Dan zijn tijdelijke 

opnamen niet meer nodig. Sleutels tot succes zijn de centrale rol voor de 

wijkverpleegkundige en deelname van acht zorgpartijen. 

  

Een groot aantal ouderen die de spoedeisende hulp bezoeken of een 

huisbezoek ontvangt via de huisartsenpost, kan na controle en behandeling 

weer naar huis of thuis blijven  > Lees verder 

  

Verhuizing Isala Slaapcentrum  

en uitbreiding polikliniek Longgeneeskunde  

Maandag 5 februari opent Isala Slaapcentrum haar deuren op 

het nieuwe adres: 

Dokter Stolteweg 86, 8025 AZ Zwolle, Gebouw N (1e etage).  

tel. (038) 424 42 17, slaapcentrum@isala.nl.  

Heeft u patiënten met slaapproblematiek? Verwijst u deze dan 

via ZorgDomein Longgeneeskunde naar het Isala Slaapcentrum. 

  

De polikliniek Longgeneeskunde gaat vanaf 5 februari de policapaciteit 

uitbreiden. Naast de polikliniek op V2.2 opent er ook een polikliniek op V3.0. 

Dit is dezelfde ruimte als waar de huisartsenpost in de avond, nacht en 

weekenden gevestigd is. 

  

Nieuwe manier inloggen op Isala-netwerk 

Voor externe zorgverleners verandert binnenkort de manier 

om in te loggen op het Isala-netwerk. De huidige inlog gaat via 

de app van Safenet. Safenet  komt per maart 2018 te 

vervallen, het contract met deze leverancier loopt af. Hiervoor 

in de plaats komt een andere, gebruiksvriendelijkere methode 

via een Microsoft app. De nieuwe inlogmethode is ook een tweetraps 

aanmeldprocedure om op een veilige manier in te loggen op het Isala-

netwerk. Gebruikers worden hierover binnenkort nader geïnformeerd. 
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Prikpost Isala Heerde   

Met ingang van 15 januari is de prikpost locatie Heerde (Wapenveld) niet meer 

op vrijdagmiddag geopend. De prikpost Wapenveld is van maandag tot en met 

vrijdag van 08.00-12.00 uur geopend.  

  

Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle  
verhuist naar grotere locatie 

IntermeZZo, het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun 

naasten, gaat uitbreiden en verhuizen  > Lees verder 

  

  

  
 

  

Innovaties en publicatie 

Voor het eerst kijkoperatie bij grote leveroperatie in Isala 

Isala Oncologisch centrum voerde onlangs voor het eerst een grote 

leveroperatie uit met een kijkoperatie. Waar normaliter bij een grote 

leveroperatie een grote snee onder de ribbenboog wordt gemaakt, zijn voor 

een kijkoperatie maar zes kleine gaatjes nodig. Dit zorgt onder andere voor 

minder pijn en minder complicaties bij de patiënt. De patiënt herstelt sneller 

van deze ingreep  > Lees verder 

  

Isala Beweeg app 

De therapiegroep Isala heeft een Beweeg app ontwikkeld,  

speciaal voor patiënten die een totale knie- of heupoperatie 

hebben ondergaan. De Beweeg app stimuleert het bewegen en 

helpt bij het uitvoeren van de oefeningen  > Lees verder   

  

Onderzoek leidt tot betrouwbare  

en objectieve geboortegewichtcurve  
Kinderarts-neonatoloog Richard van Lingen ontdekte dat de 

landelijke geboortegewichtcurve onjuiste uitkomsten 

weergeeft. Samen met onderzoeker Liset Hoftiezer 

ontwikkelde hij een alternatief dat wél betrouwbaar is   
 > Lees verder  
  

E-health: beeldbellen voor COPD-patiënten 

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen 

mensen makkelijker toegang to zorg en meer inzicht in hun 

gezondheid. Bijvoorbeeld Hennie, zij heeft COPD. Beeldbellen 

met de verpleegkundige van de longpoli van Isala scheelt haar 

heel wat bezoekjes aan het ziekenhuis. De ervaringen van Hennie zijn door het 

ministerie van VWS vastgelegd in een filmpje. Om andere patiënten bewust te 

maken van de mogelijkheden op het gebied van e-health. Dit filmpje werd 

onder andere gebruikt tijdens de landelijke e-healthweek 2018. Bekijk de video 

op onze website.  

  

Artikel in Stentor over samenwerking huisarts 

Bleumink en cardioloog Waskowsky 

Vrijdag 22 december werd een artikel over intensieve zorg aan 

huis gepubliceerd in de Stentor  > Lees verder 

  

Sportartsen zoeken onbegrepen benauwdheid  
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tot op de bodem uit 
Soms zijn benauwdheidsklachten duidelijk hart- of longgerelateerd. Bij een 

ander deel van deze klachten is niet duidelijk te zeggen waar ze vandaan 

komen, laat staan wat er aan gedaan kan worden. We spreken dan van 

onbegrepen benauwdheidsklachten. Maar onbegrepen betekent niet perse 

onbehandelbaar. De sportartsen van het Isala Beweegcentrum weten mensen 

met deze klachten vaak toch verder te helpen > Lees verder 

  

  
 

  

Komen en gaan 

Vertrokken stafleden 

dr. W.J. Boeve, radioloog, per 31 december 2017 

  

Mutaties per 1 januari 2018 

Huisartsenpraktijk Het Raan, Raalte 

De heer P.J.P.M. (Paul) Hanssen:  vervanging door vaste waarnemers.  

De heer W.G. (Wim) Moors: overdracht aan mevrouw M. (Marijke) 

Kleinbussink-Volmerink 

  

Huisartspraktijk Blekkerhoek, Raalte   

Mevrouw G.H.M (Trudy) van Loon en de heer W.M. (Wim) Veldhuis hebben 

hun praktijk overgedragen aan mevrouw M. (Marjolein) Jaspers-Gerrits 

  

Medizijn Apotheek Hanzeland is per 1-7-2017 overgenomen door Benu 

Apotheken Nederland. Nieuwe naam en contactgegevens m.i.v. 1-7-2017  

Benu Apotheek de Trommel 

Ministerlaan 201C 

8014XE Zwolle 

T 038-4607140 

F 038-4607141 

E detrommel@benuapotheek.nl 

W detrommel.benuapotheek.nl 

  

Rectificatie huisartsenpraktijk Weezenland 

Bij de naamswijziging ‘Praktijk Kiewiet naar huisartspraktijk Weezenland’ in de 

vorige nieuwsbrief stond Karen Zuurmond-Tromp als nog daar werkende 

huisarts. 

Zij werkt daar al enige tijd niet meer. Onze excuses voor deze onjuiste 

vermelding.    

Het moet zijn: Praktijk J. Kiewiet is Huisartsenpraktijk Weezenland geworden 

per 1 januari 2018 (huisartsen Jan Kiewiet en Suzanne Brunekreef-van de 

Werken). 

  

  

  
 

  

Aanleveren kopij 

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

woensdag 14 februari a.s. via redactie@klikactueel.nl.   
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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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