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Agenda 

Woensdag 20 juni 2018:  

Nascholing radiotherapie 

  

Woensdag 5 september 2018:  
Nascholing Isala vrouw-kindcentrum 

  

Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018  
Compagnonscursus 2018: Lees hier de uitnodiging en meld u aan via het 
inschrijvingsformulier 
  

Donderdag 11 oktober 2018:  
Symposium Oncologisch centrum 

  

Woensdag 17 oktober 2018:  
Reumatologie in de breedte 
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Actueel 

ZorgDomein april 2018   

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

         Maximale toegangstijd verkorte toegangstijd 

         Annuleren verwijzing 

         Radiotherapie pijnbestrijding  

         Verkorte toegangstijd urologie 

         Verkorte toegangstijd kindergeneeskunde 

         Teleconsultatie endocrinologie 
> Lees verder 
  

Neus- en/of keelamandelen:  

operaties per 1 mei in behandelcentrum Isala Zwolle 

Per jaar worden bij ongeveer 250 kinderen in het 

Diaconessenhuis te Meppel de neus- en/of keelamandelen 

verwijderd. Met ingang van 1 mei aanstaande concentreren wij 

deze operaties in het Behandelcentrum van Isala te Zwolle. Het 

polikliniekbezoek kan zowel in Meppel,  Zwolle en de andere 

buitenpoliklinieken plaatsvinden  > Lees verder 

  

Verhuizingen SPECT-CT en HCK 

Isala is voornemens om medio juli in Isala Diaconessenhuis in Meppel een 

cardio SPECT-CT in gebruik te nemen. Dit past bij het streven om in Meppel 

een compleet aanbod te hebben van de meest moderne non-invasieve 

cardiologische diagnostiek. De cardio SPECT-CT bevindt zich nu nog in Zwolle. 

In tegengestelde richting zal de in Meppel aanwezige hartcatheterisatiekamer 

(HCK) verhuizen naar Zwolle. Deze beweging past op zijn beurt in het streven 

van Isala Hartcentrum om zich in Zwolle te richten op de rol van topklinisch 

interventiecentrum waar alle invasieve behandelingen plaatsvinden.  

 

 

In de eerste week van april ontvingen alle huisartspraktijken over dit 

onderwerp een informatiebrief. Deze brief met antwoorden op de meest 

gestelde vragen is hier bijgevoegd  > Lees verder 

  

Feestdagen voorjaar 2018:  
aangepaste bezoek- en openingstijden Isala  
Tijdens de feestdagen dit voorjaar zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- 

en openingstijden van Isala, Isala Diaconessenhuis, de Bloedafname en 

Radiologie  > Lees verder 

  

Tarieven diagnostiek   
Diverse huisartsen vroegen ons waar ze patiënten naar toe kunnen verwijzen 

voor de tarieven van diagnostiek. Deze tarieven staan op de website van 

Isala: tarieven diagnostiek 

  

Leidraad infuustherapie buiten het ziekenhuis 

Infuustherapie buiten het ziekenhuis wordt door de diversiteit aan factoren en 

de vele betrokkenen vaak op verschillende manieren uitgevoerd. Dat leidt niet 

altijd tot de meest effectieve behandeling.  

Daarom heeft V&VN een leidraad ontwikkeld, die zorgt voor het maken van de 

beste keuzes bij de uitvoering van infuustherapie buiten het ziekenhuis. Zodat 
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iedere betrokkene vanuit dezelfde overwegingen beslissingen neemt. En de 

patiënt optimale zorg, veiligheid en comfort krijgt.  

De leidraad vindt u hier: leidraad infuustherapie buiten het ziekenhuis 

 

 

Verwijzerstevredenheidonderzoek 2018 

Begin dit jaar heeft het jaarlijkse verwijzers-

tevredenheidsonderzoek onder alle huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en openbare apothekers in de regio 

Zwolle en Meppel plaatsgevonden. De tevredenheid over Isala 

Zwolle is licht gedaald (verwijzers geven een 7,2, openbare 

apothekers een 6,6). Isala Diaconessenhuis is weer met een 7,7 beoordeeld.  

  

De daling wordt veroorzaakt door oplopende wachttijden voor sommige 

specialismen, het niet goed telefonisch bereikbaarheid zijn van Isala 

specialisten en onvoldoende patiëntgerichtheid.   

  

    2018 2017 2016 2015 

Verwijzers Isala Zwolle 7,2 7,5 7,4 7,4 

  Isala 

Diaconessenhuis 

7,7 7,7 - - 

Apothekers Isala Zwolle 6,6 6,9 - - 

  Isala 

Diaconessenhuis 

7,4 7,7 - - 

verloskundigen Isala 7,1       

  

In 2018 zijn de volgende vijf vakgroepen gevisiteerd: Cardiologie, 

Dermatologie, Gynaecologie, Neurochirurgie en Plastische chirurgie. Deze 

vakgroepen zijn derhalve meegenomen in het onderzoek. Hieronder staan de 

uitkomsten per vakgroep. 

  

  Verwijzers   Verloskundigen Apothekers 

  2018 2013 2018 2018 

Cardiologie 

Zwolle 

7,3  7,5   7,0 

Cardiologie 

Diaconessenhuis 

8,4 -     

          

Dermatologie 

Zwolle 

7,7  7,5   7,4 

Dermatologie 

Diaconessenhuis 

7,6     - 

          

Gynaecologie 

Zwolle 

7,5 8,1 7,3 - 

Gynaecologie 

Diaconessenhuis 

  - - - 

          

Plastische 

chirurgie Zwolle 

8,3 7,9     

Plastische 

chirurgie 

Diaconessenhuis 

8,0       
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Neurochirurgie 

Zwolle 

7,2 7,6     

  

Alle respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek: heel erg 

bedankt! Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd en geeft ons inzicht waar we 

nog aan moeten werken.  

De rapporten kunnen de huisartsen vinden op het besloten gedeelte van de 

website van de HRZ en kunnen opgevraagd worden bij de transmuraal 

coördinator Nienke van Vliet (n.m.h.van.vliet@isala.nl).   

  

Werkwijze verstrekking LHRH preparaten 

De verstrekking van LHRH preparaten aan mannen met prostaatcarcinoom 

verloopt sinds mei 2017 via de poliklinische apotheek van Isala. De urologen 

en de apotheek van Isala leek het destijds een goed idee om de service aan 

deze patiënten te verbeteren door verstrekking en toediening van de 3- of 6-

maandelijkse hormooninjectie te combineren. De uroloog stuurt na een consult 

een recept naar de apotheek, waarna een verpleegkundige van Prevent Care 

(een landelijke thuiszorgorganisatie) de injectie bij de apotheek komt ophalen 

en met de patiënt het moment van toediening afstemt. Voor de patiënt, vaak 

de wat oudere man, betekent dit een bezoek minder aan apotheek en huisarts 

en het gemak van toediening thuis op een moment dat het hem uitkomt. 

  

Ondanks de goede bedoelingen van Isala heeft deze werkwijze vraagtekens 

opgeroepen bij de huisartsen in de regio. De voornaamste redenen hiervoor 

waren het verliezen van een waardevol contactmoment met deze 

patiëntengroep en het niet geïnformeerd zijn over de nieuwe werkwijze. 

Hierop heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de urologen, de Isala 

apotheek, het bestuur van de HRZ en de algemeen coördinator van MCC Klik 

en de relatiebeheerder eerstelijn. Dit gesprek heeft in een prettige sfeer 

plaatsgevonden en heeft er toe geleid dat er begrip is ontstaan voor elkaars 

standpunten. De afspraak is gemaakt dat de huidige werkwijze rondom de 

verstrekking van LHRH-injecties zal worden gehandhaafd, maar dat bij 

toekomstige projecten vanuit Isala die mogelijk van invloed zijn op 

huisartsenzorg, het bestuur van de HRZ in een vroegtijdig stadium zal worden 

betrokken. 

  

Dertig jaar hartzorg in Zwolle 

'Brug tussen Isala en de huisartsen' 

Dertig jaar hartzorg in Zwolle is natuurlijk niet alleen de zorg in 

het Isala Hartcentrum. Ook de huisartsen hebben een 

belangrijke rol als het gaat om de zorg voor hart- en 

vaatpatiënten. Marieke Schoenmakers is huisarts in Zwolle in 

een duo praktijk en tevens kaderhuisarts Hart & Vaatziekten. ‘De 

kaderhuisarts is een brug tussen huisartsen en specialisten.’  > 

Lees verder 
  

Cardiothoracaal chirurg George Brandon Bravo Bruinsma over 30 

jaar hartzorg: ‘De grootste verandering zit hem in de manier van 

werken‘  

In 1988 werd in Isala de eerste openhartoperatie uitgevoerd. 

Door dit heuglijke feit vieren we anno 2018 dertig jaar hartzorg 

binnen ons ziekenhuis. Cardiothoracaal chirurg dr. George 

Brandon Bravo Bruinsma maakt van die dertig jaar er al zo’n 

twintig mee. Een gesprek over de veranderingen binnen de 

hartzorg en zijn drive om de zorg steeds veiliger te maken  > Lees 

verder 
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Ondersteuningsconsulent bij kanker  
Isala Oncologisch centrum startte in april met een pilot waarbij de 

oncologiepatiënt begeleiding krijgt op weg naar zelfmanagement of naar 

ondersteuningsaanbod. De pilot start voor alle patiënten van twee zorgpaden, 

namelijk melanoom en colorectaal carcinoom. Met het concept van de 

ondersteuningsconsulent kan Isala Oncologisch centrum op een vernieuwende 

manier en als één van de koplopers in Nederland de huidige ondersteuning 

van kankerpatiënten verder optimaliseren  > Lees verder 

  

  

  
 

  

Werkafspraken MCC Klik 

Werkafspraak Radiotherapie 

De radiotherapeuten hebben samen met huisartsen de 

werkafspraak Radiotherapie gelanceerd. Het doel hiervan is dat 

huisartsen bij palliatieve oncologische patiënten, die door de 2de lijn zijn  

terugverwezen, de directe weg weten te vinden naar de radiotherapeut. Wat 

te doen bij onbehandelbare pijn van botmetastasen, wat zijn de bijwerkingen 

van bestraling en hoe lang laat het effect op zich wachten. Op 20 juni is de 

nascholing Radiotherapie, gegeven door radiotherapeuten samen met de WDH 

en de Isala Academie.  

  

Werkafspraak Kindermishandeling 

De werkafspraak Kindermishandeling is herzien. Wat is VGV en CSG en hoe zit het 

met de meldcode? Is verwaarlozing ook mishandeling? En hoe ga je daar als 

huisarts mee verder? Wat is de taak van Veilig Thuis en wat is de taak van de 

kinderarts? De werkgroep heeft het op een rij gezet voor de praktijk. Eind van 

het jaar zal de WDH deze werkafspraak implementeren rondom de week van 

de kindermishandeling.  

  

Interline ADHD  
Door huisartsen, kinderpsychiaters, kinderpsychologen, jeugdartsen en Sociaal 

Wijkteam/Centrum voor Jeugd en Gezin is de werkafspraak ADHD grondig herzien. 

De implementatie van deze werkafspraak door middel van de Interline gaat in 

mei 2018 van start. Naast de huisarts en de psychiater zal ook de plaatselijk 

bekende SWT medewerker of CJG medewerker deelnemen aan de 

bijeenkomst. In de Interline komt de diagnostiek en begeleiding van de ADHD 

aan bod. Ook de samenwerking met de 2de lijn en SWT /CJG / Jeugdarts wordt 

besproken aan de hand 4 casussen. MCC klik wenst allen een leerzame 

bijeenkomst met versteviging van de samenwerking. 

  

Arts-assistenten nu ook in de telefoonlijst  
Mede op verzoek van de openbare apothekers hebben we nu op onze website 

en in onze app onder Wie is wie de namen en gegevens van alle arts-assistenten 

werkend binnen Isala toegevoegd. Zie http://www.mccklik.nl/wie-is-wie 

  

  

  
 

  

Innovaties en publicaties 

Westgard Award voor research analist Erna Lenters  
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Research analist Erna Lenters-Westra ontving maandag 19 

maart tijdens de quality in the spotlight conferentie 2018 in 

Antwerpen de Westgard Award. Een prestigieuze award die 

iedere twee jaar wordt uitgereikt door Dr. James O. Westgard 

aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de 

kwaliteit in laboratoria. Lenters-Westra ontving de prijs voor 

haar goede werk en onderzoek naar de kwaliteit van HbA1c-

meetmethoden bij diabetespatiënten. Haar onderzoek dwong 

fabrikanten hun apparatuur bij te stellen. Immers, artsen 

vertrouwen volledig op deze apparatuur bij het behandelen van 

hun patiënten  > Lees verder 

  

Kanker effectiever behandelen 

Vorig jaar sloot Isala Oncologisch centrum zich aan bij het 

Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Het CPCT is 

een nauwe samenwerking tussen gespecialiseerde centra en 

topklinische ziekenhuizen in onderzoek naar een 

gepersonaliseerde behandeling van kanker. Waar staat dit 

project nu in Isala? En wat zijn de resultaten tot nu toe? Een 

gesprek met internist-oncoloog Helle-Brit Fiebrich  > Lees verder 

  

  

  
 

  

Komen en gaan 

Geef mutaties door aan MCC Klik 
Komt er een nieuwe collega in uw organisatie werken of gaat een collega weg? 

Geef deze mutaties door via info@mccklik.nl en ze worden verwerkt in de 

database en in de telefoonlijst Wie is wie. De nieuwe collega ontvangt 

inloggegevens voor de website en app.  

  

Wie is wie (telefoonlijsten) verbeterd 

Het laden van de gegevens en de werking van de zoekfunctie via de website 

en de apps (iOS/Android) is aangepast. Gedurende enkele seconden komt de 

melding “Inhoud wordt geladen’ in beeld, maar daarna kunt u snel zoeken 

naar de collega met wie u contact wilt opnemen.  

Zoeken kan op achternaam, maar ook op voornaam, specialisme of 

woonplaats. Invoeren van de eerste 4 à 5 letters kan al genoeg zijn om de 

lijst(en) in beeld te krijgen waar een match is met de ingevoerde gegevens.  

 

Ga direct naar Wie is wie of lees meer over het zoeken in telefoonlijsten (met inlog) 

werkafspraken, en het wijzigen/opvragen van uw wachtwoord.  

  

Plaats uw foto 

We zijn met velen. Het helpt collega’s te herkennen en te onthouden als er 

een foto bij uw gegevens geplaatst is, maar dit is nog lang niet bij alle 

gebruikers het geval.  

U kunt een foto uploaden als u ingelogd bent via de website, maar u kunt ook 

- bij het gebruik van de MCC Klik App - met uw smartphone een foto maken 

en deze direct plaatsen. Of stuur hem naar info@mccklik.nl, dan plaatsen wij de 

foto.  

Een gebruiker zonder foto geeft onderstaand grijze profiel, dus het is de 

moeite waard: de MCC Kliksite wordt iedere maand door ruim 500 unieke 

bezoekers bezocht! 
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Klaas en Betsy Leeuw dragen praktijk in Frederiksoord over  

aan Jacoline en Jacco van der Wel 
Op 1 april, precies na 31 jaar, hebben wij Frederiksoord verlaten en hebben 

wij de praktijk overdragen aan Jacoline en Jacco van der Weel en hun gezin. 

Jacoline gaat als huisarts aan het werk en Jacco als praktijkmanager. 

  

Apotheek Holtenbroek 

Bij apotheek Holtenbroek gelden de volgende wijzigingen: 

- Mevrouw W. Eilander vertrekt per 01-05-2018.                  

- Mevrouw J. van Putte, nieuw per 01-04-2018  

  

Daniëlle van Hemert stopt als relatiebeheerder eerstelijn 

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, ga ik na ruim 

acht jaar Isala verlaten. Ik ga vanaf half mei werken bij 

Zorgverzekeraars Nederland, als beleidsadviseur eerstelijn. Ik 

heb de functie van relatiebeheerder eerstelijn met veel plezier 

vervuld. Samen met de coördinatoren van MCC Klik heb ik op 

diverse manieren gewerkt aan een goede samenwerking tussen 

eerste- en tweedelijn. De prettige contacten met u als huisarts, 

medisch specialist, openbare apotheker, specialist 

ouderengeneeskunde en alle andere ketenpartners heb ik erg gewaardeerd. Ik 

wil u hiervoor bedanken.  

  

Mijn opvolger wordt momenteel nog geworven. Tot die tijd kunt u vanaf 20 

april voor uw vragen terecht bij Nienke van Vliet, transmuraal coördinator 

Isala Diaconessenhuis, n.m.h.van.vliet@isala.nl, 0522 233125. Vragen over 

ZorgDomein kunt u stellen via zorgdomein@isala.nl. 

  

Hartelijke groet,  

Daniëlle van Hemert 

  

  

  
 

  

Aanleveren kopij 

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

16 mei 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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