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Agenda 

15 maart 2018  
Voorlichtingsavond ouders en familieleden van schisispatiënten 
  

22 maart 2018 
Jubileum bijeenkomst  
25 jaar Icare specialistische verpleegkundige zorg thuis 
  

22 maart 2018  
Isala Lecture Round: samen beslissen 
  

29 maart 2018 
Symposium over preventie, behandeling en begeleiding bij osteoporose 
  

29 maart 2018  
Opening Isala Slaapcentrum 
  

3 april 2018 
Nascholing kinderurologie 
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20 en 21 september 2018  
Compagnonscursus 2018: meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving 

volgt.  

  

  
 

  

Actueel 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

- aangepast zorgvraagmenu 

- en echo’s in Heerde 
> Lees verder 
  

Tele-endocrinologie nu ook in ZorgDomein  
Met teledermatologie en telenefrologie bent u al bekend. Het aanbod 

teleconsultatie is sinds 1 februari jl.  uitgebreid met specialistisch advies van 

een endocrinoloog via tele-endocrinologie in ZorgDomein. Inclusiecriteria zijn 

als volgt: bij de patiënt is sprake van één van de volgende diagnoses: 

schildklieraandoeningen, bijnieraandoeningen, hypogonadisme of hypofyse. 

Vanuit uw HIS gaat u naar ZorgDomein, teleconsultatie 

Interne geneeskunde → Endocriene aandoeningen → Schildklierafwijkingen 

Interne geneeskunde → Endocriene aandoeningen → Overige zorgvragen    

Vervolgens legt u uw vraagstelling voor aan de endocrinoloog; 

Binnen drie werkdagen ontvangt u het behandeladvies van de (dienstdoende) 

endocrinoloog, zonder dat uw patiënt naar het ziekenhuis is geweest. 

  
Herhaling: Wijziging route BIRADS 0 

Sinds juli 2017 is er een landelijke richtlijn, waarin is afgesproken dat de 

radioloog de uitslag vertelt aan de patiënten verwezen door het BVO met 

BIRADS 0. Als radiologen vinden wij het een goede ontwikkeling dat een 

patiënt snel de uitslag krijgt, mits er een goede opvang is van de patiënt bij 

een slechte uitslag (BIRADS 4 of 5).  

  

De uitslagen van alle ingestuurde BIRADS 0 patiënten gaan met spoed naar de 

huisartsen; dus ook van de patiënten met uiteindelijk BIRADS 3 of hoger  > 

Lees verder 
  

Regionale aanpak antibioticaresistentie:  

meedenkende huisarts gevraagd  
Het ministerie van VWS is in 2016 de regionale aanpak 

antibioticaresistentie gestart.  

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van 

tien Regionale Zorgnetwerken ABR met als doel 

antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te 

bestrijden op regionaal niveau. Het LNAZ (Landelijk Netwerk 

Acute Zorg) en GGD GHOR Nederland ondersteunen en adviseren deze tien 

zorgnetwerken  > Lees verder 

  

Herhaalde oproep: patiënten met hypothyreoïdie gezocht!  
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  > Lees verder 
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Isala Slaapcentrum:  
verwijsstructuur bij verdenking OSAS/CSAS 

Het Isala slaapcentrum is een onderdeel van de afdeling Longgeneeskunde en 

werkt multidisciplinair met longartsen, KNO artsen, neurologen, medische 

psychologie, kaakchirurgen en tandartsen in de regio. Daarnaast wordt 

samengewerkt met slaapoefentherapeuten en stichting SEIN Zwolle. Met SEIN 

is er een maandelijks MDO.  

Wij kregen vragen over de verwijsstructuren en hebben dit daarom kort op 

een rijtje gezet  > Lees verder 

  

Nazorgcentrum IntermeZZo is verhuisd  
IntermeZZo, het Zwolse nazorgcentrum voor mensen met 

kanker en hun naasten, is verhuisd. Op maandag 12 

februari heeft IntermeZZo de deuren geopend van haar 

nieuwe locatie aan de Dr. Van Thienenweg 1A. Het 

nieuwe onderkomen ligt om de hoek van het ziekenhuis.  Zo blijft nazorg op 

loopafstand van Isala en het Oncologisch centrum  > Lees verder 

  

  

  
 

  

Werkafspraken 

Start Interline CVRM in 2018 

In februari is de eerste Interline-bijeenkomst over de 

werkafspraak CVRM gestart. Huisartsen, internist en 

cardioloog hebben in goede samenwerking deze Interline samengesteld. Nuttig 

voor zowel huisartsen die deelnemen aan de CVRM-module als voor huisartsen 

die hier niet aan deelnemen. Deze Interline is niet echt geschikt voor de POH. 

Voor de POH is via Medrie een geschiktere nascholing te volgen. MCC Klik 

wenst allen een leerzame en gezellige Interline  > Lees verder 

   

Werkafspraak Cervixcytologie aangepast 
Met de pathologen, gynaecologen en huisartsen is de Werkafspraak 

Cervixcytologie  aangepast. Het grote verschil met eerder is dat Isala de 

preventieve cervixuitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek niet meer 

beoordeelt. Verder is de HPV test opgenomen in de tekst. Bij het BVO is deze 

test gratis voor de patiënt. Bij aanvraag op indicatie drukken de kosten op het 

eigen risico van de patiënt  > Lees verder   

  

Overlegnummer jeugdarts in telefoonlijst 
Per 1 februari is het overlegnummer van de Jeugdartsen van GGD IJsselland 

opgenomen in de telefoonlijst ‘Overleglijnen voor huisartsen’. Dit nummer is 

tevens te gebruiken wanneer je een forensisch arts van de GGD wilt 

raadplegen. 

 

Later dit jaar volgt de werkafspraak (die bijna voltooid is) waarin afspraken 

staan over samenwerking tussen huisarts en jeugdarts. De telefoonlijst 

‘Overleglijnen voor huisartsen’ staat op de website van MCC Klik, bij Wie is 

Wie.  
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Innovaties en publicaties 

Hein Hogerzeil stichting 

We willen graag nog eens graag de aandacht vestigen op 

de Hein Hogerzeil Stichting (HHS). Het initiatief voor de oprichting van de Hein 

Hogerzeil Stichting is uitgegaan van de Huisartsenvereniging Regio Zwolle. Het 

bestuur van de stichting bestaat uit twee huisartsen (Roger Damoiseaux en 

Frits Cleveringa), twee specialisten (Bert-Jan de Bondt en Robbert Slingerland) 

en een onderzoekscoördinator/ambtelijk secretaris (Frans Bongers)  > Lees 

verder 
  

  
  

  

Komen en gaan 

Nieuwe stafleden per 1 februari 2018 

T.K.M. Nguyen, radioloog 

S.M. Stapel, sportarts 

J.B. Terra, dermatoloog DCI 

  

Even voorstellen: Jorrit Terra 

Met ingang van 15 februari 2018 komt de heer J.B. (Jorrit) Terra 

het team dermatologen in Zwolle versterken. Hij behaalde in 

2004 Cum laude het arts-examen Geneeskunde aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam, waarna hij gedurende één jaar 

heeft gewerkt als arts-assistent niet in opleiding bij de afdeling 

Heelkunde van het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp. Van 2005-

2010 voldeed hij de opleiding tot dermatoloog aan het 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waarna hij 

toetrad tot de staf dermatologie van het UMCG. In 2013 promoveerde hij op 

de blaarziekte "pemfigoid". Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren actief 

geparticipeerd in de ontwikkeling van regionale en nationale huidoncologische 

richtlijnen. Zijn expertise gebieden zijn huidoncologie, Mohs-chirurgie, 

immunodermatologie en (auto-immuun) blaarziekten. 

  

Even voorstellen: Erik Oosterwerff 
Erik Oosterwerff rondt op 28 februari zijn opleiding tot cardioloog af en zal 

aansluitend (per 1 maart) als fellow electrofysiologie werkzaam blijven. 

  

Vertrekkende stafleden  
Donderdag 22 maart 2018: afscheid Emile Keuter, neuroloog > Lees verder 

  

  
  

  

Aanleveren kopij 

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

woensdag 14 maart 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. 
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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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