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Agenda 

woensdag 20 juni 2018:    nascholing radiotherapie 

Graag nodigen wij u uit voor een nascholing Radiotherapie georganiseerd in 

samenwerking met de WDH. Gezien de relatieve onbekendheid van het specialisme 

Radiotherapie en het feit dat wij als radiotherapeuten werkzaam in de derde lijn minder 

direct contact hebben met de eerste lijn, nodigen wij u graag uit voor een verdere 

kennismaking. Kortom, first line meets third line! 

> lees verder 

  

dinsdag 26 juni: regioavond Isala Hartcentrum  

Op 26 juni a.s. organiseert Isala Hartcentrum, na twee eerdere succesvolle edities, 
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wederom een regioavond voor huisartsen, verwijzers en andere zorgprofessionals vanuit 

verwijzende ziekenhuizen. Het thema van de avond is de laatste stand van zaken en 

nieuwste ontwikkelingen rondom ‘Complexe Percutane Coronaire Interventies’. 

> lees verder 

  

woensdag 11 juli 2018 18.30u-22.00u: 50 jaar MKA-chirurgie Zwolle  

> lees verder 

  

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 27 september 18.00u: symposium cardiologie en nucleaire 

geneeskunde 

  

donderdag 11 oktober 2018: symposium Oncologisch centrum 

  

woensdag 17 oktober 2018: reumatologie in de breedte  

 

 

 

MCC Klik 

De  twee nieuwe algemeen medisch coördinatoren van MCC Klik 

bezochten dit afgelopen jaar in totaal 14 Interline groepen, de WAGRO 

(groep van waarnemende huisartsen), de openbare apothekers en 7 vakgroepen binnen 

Isala. Bij deze korte kennismakingsbezoekjes, vaak met Daniëlle van Hemert 

erbij,  spraken we over de neutrale rol van MCC en de functie van de app. Deze app met 

de Zwolse werkafspraken, de telefoonlijst “Wie is wie”, Transmuraal Incident Melden 

(TIM) en Klik Matching brachten we nog eens onder ieders aandacht. Plezierige bezoekjes 

met een variatie aan input: zaken waar men zich zorgen over maakt of initiatieven die 

een actieve rol van MCC Klik vragen.   

Graag willen we binnen Isala de komende periode doorgaan met deze bezoeken aan de 

nog resterende vakgroepen. Men kan zich aanmelden of te bespreken onderwerpen 

aandragen via Nienke van Vliet (n.m.h.van.vliet@isala.nl) of via ons e-mailadres 

(coordinatie@mccklik.nl). 

Joke  Schutte en Roeland de Wilde 
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Actueel 

ZorgDomein mei 2018                                          

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Inlogprocedure patiënten ZorgDomein Patiëntenportaal: ZorgDomein heeft de 

inlogprocedure voor patiënten om toegang te krijgen tot het ZorgDomein 

Patiëntportaal aangepast om de privacy van patiënten nog beter te beschermen. 

 Verkorte toegangstijd cardiologie, interne geneeskunde en KNO: voor de locatie 

Isala Diaconessenhuis Meppel is het sinds kort mogelijk om met verkorte 

toegangstijd te verwijzen naar de poliklinieken Cardiologie, interne geneeskunde 

en KNO. 

> lees verder 

  

Gezocht: enthousiaste huisartsen voor huisartsopleiding UMCG 

Groningen/Dependance Zwolle 

De huisartsopleiding UMCG Groningen/Dependance Zwolle zoekt nieuwe collega 

huisartsen voor de functie Huisarts-Groepsbegeleider. Ben je een enthousiaste huisarts 

die huisartsen-in-opleiding onderwijs wil geven, begeleiden en wil opleiden tot onze 

collega’s in de regio? Lees dan verder! 

> lees verder voor de gehele vacature. 

  

Gewijzigde openingstijden afd. Radiologie buitenpoli’s zomerperiode 

Tijdens de aanstaande vakantieperiode, van 16 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018, 

zullen de openingstijden van de afdeling Radiologie op de buitenpoli’s Heerde en Kampen 

anders zijn dan normaal. 

> lees verder 

  

Zomerplanning prikposten Isala 

Hierbij informeren wij u over de openingstijden van de 

bloedafnamelocaties in de regio tijdens de zomer 2018. 

> lees verder 
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2 november: één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier én Isala 

Zorgverlenersportaal 

Isala stapt met alle locaties op 2 november over op één 

geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD): HiX. Met HiX beschikt iedereen die bij 

de behandeling en begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en 

complete informatie. 

  

Met dit nieuwe EPD lanceren we op dezelfde dag het ‘Isala Zorgverlenersportaal’, waar 

eerstelijnsverwijzers op kunnen inloggen. Alleen huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde, psychiaters, apothekers en verloskundigen hebben met het 

zorgverlenersportaal direct inzicht in het dossier van hun eigen patiënten, die onder 

behandeling zijn bij Isala. 

  

Belangrijk bij de ontwikkeling en implementatie van dit nieuwe EPD is de afstemming met 

de verwijzers. Er is daarom een Isala brede werkgroep om deze samenwerking goed vorm 

te geven. Vanuit de regio Meppel zijn huisartsen Herbert Barkema en Geert van Iersel 

bereid gevonden in de werkgroep te participeren. Vanuit de regio Zwolle zijn dat Jantien 

van Ittersum, Olof Schwantje en Wim Segers. Ook apothekers Albert Drouven en Simone 

Kiestra en specialisten ouderengeneeskunde Lucie van Iersel en Hilga van Meerwijk 

participeren in de werkgroep. 

  

UZI-pas 

Om straks in te kunnen loggen op het zorgverlenersportaal heeft u een UZI-pas nodig. 

Om ervoor te zorgen dat wij u op 2 november direct toegang kunnen geven tot het 

zorgverlenersportaal vragen wij daarom binnenkort uw UZI-pasnummer op of heeft u 

deze vraag al van ons gekregen. Heeft u nog geen UZI-pas? Vraag deze dan aan via 

www.uziregister.nl 

  

Toestemming patiënten: Opt-in 

De gegevens in het zorgverlenersportaal zijn alleen zichtbaar als de patiënt middels Opt-

in toestemming heeft gegeven aan Isala om zijn of haar gegevens te delen. Binnenkort 

willen wij beginnen om aan onze huidige patiënten toestemming te vragen om zijn of 

haar gegevens te delen met onze zorgpartners. 

  

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 
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https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=e987459482&e=38e803ac3f


  

 

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 (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) een leidraad 

ontwikkeld, die zorgt voor het maken van de beste keuzes bij de uitvoering van 

infuustherapie buiten het ziekenhuis. Zodat 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 

 

IntermeZZo geeft voorlichting over thema ‘Conditie en vermoeidheid bij kanker’  

De diagnose kanker heeft grote impact op het leven van de patiënt. 

Behandelingen kunnen invloed hebben op de conditie, waardoor (langdurige) 

vermoeidheid kan ontstaan. Er spelen dan vragen bij de patiënt zoals: ga ik dan rusten of 

kom ik juist  in beweging? Hoe vind ik balans, hoe bouw ik mijn conditie weer op? Deze 

vragen herkent het team van Nazorgcentrum IntermeZZo bij de gasten. Een 

revalidatiearts van Isala en een fysiotherapeut van revalidatiecentrum Vogellanden, geven 

gerichte informatie tijdens de voorlichting ‘Conditie & vermoeidheid’.  Deze voorlichting is 

toegankelijk voor de patiënt en diens naasten. Zo kan de patiënt samen met de 

omgeving, stappen zetten die passen bij de eigen situatie om een zo optimaal mogelijke 

conditie te bereiken. 

De voorlichting vindt met regelmaat plaats. 

  

U kunt uw patiënt wijzen op de mogelijkheden via www.intermezzo-zwolle.nl of (06) 53 

76 71 45 

Geopend op werkdagen van 9-17 uur, Dr. Van Thienenweg 1A te Zwolle, gratis parkeren 

voor de deur.  
 

 

Innovaties en publicaties 
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Isala genomineerd voor leerzame VBHC-pitch 

Maar liefst twee Value Based Healthcare-initiatieven vanuit het Isala 

Vrouw-kindcentrum mochten 25 april, een dag voor de uitreiking van de VBHC-prize 

2018, een pitch geven tijdens verschillende events. Klinisch embryoloog Max Curfs is één 

van de genomineerden. ‘Blij dat ik die kans krijg.’ 

> lees verder 

  

‘Samen bepalen we hoe een patiënt het beste behandeld kan worden’ 

Jaarlijks behandelt Isala Oncologisch centrum ongeveer 70 patiënten 

met wekedelentumoren. Dit zijn tumoren in de weefsels die onder de huid, rondom de 

organen en botten en in de ruimtes daartussen zitten, bijvoorbeeld spieren, zenuwen of 

vetweefsel. Chirurg-oncoloog Anne Brecht Francken: ‘Er zijn maar een paar patiënten met 

ernstige kwaadaardige tumoren. Maar juist voor deze groep is het belangrijk dat de ziekte 

vroegtijdig herkend wordt.’ 

> lees verder 

  

Extra aandacht voor de oudere, kwetsbare patiënt  

De twaalf orthopedisch chirurgen van de afdeling Orthopedie van 

Isala Beweegcentrum bieden uitgebreide orthopedische zorg. Veelal gaat het om artrose, 

maar ook om bijvoorbeeld breuken van het bewegingsstelsel. Jaarlijks begroeten zij 

samen meer dan 23.000 nieuwe patiënten, dat zijn er bijna twee keer zoveel als er in het 

stadion van PEC Zwolle kunnen. 

Lees het volledige artikel uit het magazine 'Zorg voor beweging.' 

  

De juiste informatie op het juiste moment met de Beweegcentrum app 

Patiënten die een behandeling ondergaan aan knie, heup of voet, kunnen in vervolg 

gebruik maken van de Beweegcentrum app. De app geeft de patiënt op het juiste moment 

de juiste informatie over de behandeling, de afspraken en het nazorgtraject.  

Lees verder >  
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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 deze worden verwerkt in de database en in de 

telefoonlijst Wie is Wie. De nieuwe collega ontvangt vervolgens inloggegevens voor de 

website en app. 

 

Medische staf: 

Komen: 

Gertjan Wagenvoort is per 3 april begonnen bij Isala als arts-microbioloog 

Vanaf 3 april ben ik als arts-microbioloog gestart in Isala. Ik zal daar het 

huidige team van artsen-microbioloog gaan versterken. In deze mailing zal ik mezelf kort 

voorstellen. 

  

Ik ben geboren op 2 mei 1986 te Rotterdam. Na geneeskunde te hebben gestudeerd in 

Maastricht heb ik ruim een jaar gewerkt als ANIOS interne geneeskunde in het Amphia 

ziekenhuis, Breda. In april 2013 ben ik vervolgens gestart met de opleiding tot arts-

microbioloog in het UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Naast de 

opleiding heb ik aan de Universiteit Utrecht promotieonderzoek verricht naar de populatie-

brede effecten van pneumokokkenvaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma bij 

kinderen. Dit traject betrof een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis en het 

RIVM. 

  

Het leuke en interessante aan het vak van arts-microbioloog vind ik de diversiteit van 

infectieuze casuïstiek en problematiek, van individuele patiëntenzorg tot ziekenhuisbreed 

overstijgend beleid. Tevens zorgen de toenemende complexiteit van patiëntenzorg, de 

toename in antibioticaresistentie en de ontwikkeling van nieuwe diagnostische 

mogelijkheden voor een dynamische toekomst. 

  

Ik kijk er naar uit om mijn klinische loopbaan voort te zetten als arts-microbioloog in de 

Isala. Het brede scala aan (top)klinische zorg en het verrichten van microbiologische 

diagnostiek en consultatie voor de verschillende regionale instellingen biedt een 

uitdagende functie. Tevens past de regionale functie met werkzaamheden voor 
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huisartsen, verpleeghuizen en de GGD in mijn visie om als arts-microbioloog betrokken te 

zijn bij de gehele zorgketen. 

  

Mijn vrije tijd besteed ik graag door te lezen, wandelen, skiën en reizen. 

  

Ik kijk uit naar onze samenwerking! 

  

Team artsen-microbioloog per april 2018 

  

Gaan: 

 Mevrouw F. Beije, SEH artsKNMG, vertrekt per 1 mei. 

 Dr. Shoja Shams zal per 1 juni 2018 niet meer werkzaam zijn binnen Isala. 

  

Huisartsen: 

Op vrijdag 20 april is het kantoor van de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) 

verhuisd naar een nieuw pand en u kunt ons bezoeken op het volgende adres: 

Stationsstraat 46, 9401 KX ASSEN (4 etage) 

 

Het postadres blijft voorlopig: 

Postbus 409, 9400 AK ASSEN  
 

 

 

Aanleveren kopij Klik actueel 

U kunt uw kopij voor de maart-editie van Klik actueel aanleveren tot woensdag 16 mei 

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 
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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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