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Agenda  

 

Vrijdag 7 december 2018 symposium Isala Centrum voor ouderengeneeskunde 

Al meer dan 10 jaar levert Isala een belangrijke bijdrage aan de zorg voor ouderen in 

Isala én in de regio. Noodzakelijk, want er zijn steeds meer kwetsbare ouderen. Al onze 

kennis en kunde hebben wij het afgelopen jaar gebundeld in Isala Centrum voor 

ouderengeneeskunde; een (kennis)centrum voor de best mogelijke zorg voor kwetsbare 

ouderen in de regio. Ter gelegenheid van deze oprichting organiseren we het symposium 

‘Oud & nieuw: de nieuwste inzichten op het gebied van goede zorg voor ouderen’. Een 

informatieve middag over ouderenzorg in de volle breedte, met gerenommeerde sprekers 

uit de ouderengeneeskunde zoals Prof. Dr. Sophia de Rooij en Dr. Simon Mooijaart. 

> lees verder 
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Dinsdag 11 december 2018: Isala wetenschapsavond 2018 

Op dinsdag 11 december vindt de jaarlijkse Isala Wetenschapsavond plaats. Deze avond 

biedt jonge, veelbelovende onderzoekers in Isala een podium om hun onderzoekswerk te 

presenteren en kennis uit te wisselen met collega-onderzoekers. 

> lees verder 

  

Maandag 7 januari 2018: nieuwjaarsbijeenkomst Isala 

Toast op het nieuwe jaar. U bent van hart welkom om het glas te heffen op maandag 7 

januari 2019 vanaf 16.00 uur op de tweede verdieping van de Centrale hal in Isala 

Zwolle. De bijeenkomst begint om 16.30 uur.  
 

 

 

 

MCC Klik  

 

 

 

Herziening werkafspraak CVA-TIA 

Zo’n 30 huisartsen volgden op 1 november een scholing over 

beroertes en de CVA-ketenzorg. Nieuwe inzichten en werkwijzen 

hebben geleid tot een herziening in de MCC Klik werkafspraak 

TIA en CVA. Belangrijke veranderingen met de vorige versie zijn:  

 De medicatie na een CVA: clopidogrel i.p.v. ASA. 

 De behandelmethodes bij opname: trombolyse en IVT. 

 Verscherping van het doorstuurbeleid. De neuroloog wil 

bij een CVA zo spoedig mogelijk telefonisch overleg, ook 

in de ANW diensten en ook bij een TIA. Ook geïsoleerde 

draaiduizeligheid kan een CVA/TIA zijn (dit was in de 

vorige werkafspraak anders). 

 De behandeling in de chronische fase staat duidelijker 

vermeld. 

 

Werkafspraak postmortaal onderzoek 

Naar aanleiding van een recente casus uit onze regio willen we de werkafspraak 

postmortaal onderzoek nog eens onder jullie aandacht brengen. De aanvraag voor 

postmortaal onderzoek vanuit de eerste lijn dient altijd via de dienstdoende patholoog te 

geschieden, zodat de kosten van dit onderzoek voor rekening van Isala zullen zijn. 
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Verslag Zwolse Compagnoncursus 2018 

Op 20 en 21 september vond de Zwolse Compagnonscursus plaats. Een verslag van deze 

dagen leest u hier. 

> lees verder  
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ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Nieuw aanbod therapiegroep: Het is vanaf nu mogelijk 

om te verwijzen  naar de therapiegroep van Isala. Er is 

aanbod beschikbaar gemaakt bij de poliklinieken 

Fysiotherapie, Ergotherapie,  Handtherapie en 

Logopedie. 

 Wijzing afspraak over bellen patiënten die worden 

verwezen voor een echo: alle patiënten die worden 

verwezen voor een echo (regulier of met punctie) 

moeten bellen met de afdeling Radiologie voor het 

maken van een afspraak. 

 ZorgDomein portaal: sinds 2 november wordt er tijdens 

het verwijzen verbinding gemaakt met het ZorgDomein 

‘portaal’. 

>lees verder  
 

 

 

Bezoek- en openingstijden feestdagen 

Tijdens de feestdagen zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- 

en openingstijden van Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis 

Meppel. 

>lees verder  
 

 

Scholingsdata Isala – Medrie 2019 

De Isala Academie en de huisartsen nascholingsorganisatie 

(WDH) werken sinds 2016 met een gezamenlijk 

nascholingsbeleid voor huisartsen. Het doel is om inhoudelijk 

afgestemde nascholingen te organiseren die ook passen in de 

(volle) nascholingskalender van huisartsen. Per jaar zijn er drie 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=938065122c&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=39e5991377&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=2ea489bcfa&e=48542b0010


  

 

Isala/WDH-nascholingen beschikbaar. Voor 2019 zijn de 

volgende data vastgelegd:  

 Woensdag 6 maart 2019 

 Woensdag 26 juni 2019 

 Woensdag 18 december 2019 

Wilt u als vakgroep een huisartsgerichte nascholing organiseren 

in 2019? Neem dan contact op met Janet Manden van de Isala 

Academie. j.manden@isala.nl  
 

 

Algemene vragen op KNO gebied 

Voor algemene vragen op KNO gebied, is het volgende nieuwe mailadres beschikbaar: 

arts.info.kno@isala.nl. Dit mailadres kan gebruikt worden voor algemene vragen op KNO 

gebied, ruggenspraak en dergelijke. De mail wordt binnen twee dagen beantwoord. 

Dit mailadres is niet voor vertrouwelijke patiëntgerelateerde vragen, verwijzingen of 

vragen over de wachtlijst. Voor direct patiëntgerelateerd overleg en spoedverwijzingen, 

kan nog steeds gebeld worden voor telefonisch overleg met een van de KNO-artsen.  
 

 

 

Isala live met Nieuw Elektronisch Patiëntendossier 

Op 2 november is Isala met al haar locaties overgestapt op één 

nieuw gezamenlijk elektronisch patiëntendossier. Met de 

invoering van één patiëntendossier voor alle locaties wil Isala de 

kwaliteit en veiligheid van haar zorg nog beter maken en de 

patiënt centraal stellen.  

 

 

Om stipt één uur werd zowel in Isala Zwolle als in Isala Meppel 

door ‘een gezamenlijke druk op de knop’ door een patiënt, een 

lid van de Isala Kinderraad, een arts en een verpleegkundige het 

officiële startsein gegeven. Honderden medewerkers van Isala 

waren getuige van dit bijzondere en feestelijke livegang-

moment. 

>lees verder  
 

Chance@home 

Chance@home is ziekenhuiszorg die thuis gegeven wordt door gespecialiseerd IC/CC 

-  verpleegkundigen. Isala biedt deze vorm van zorg aan patiënten:  

 met hartfalen, 

 na een acuut infarct op basis van 1 VD 

 bij een longembolie met een lage complicatiekans 

mailto:j.manden@isala.nl
mailto:arts.info.kno@isala.nl
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 met een pneumothorax. 

Contact met de huisarts: bij de start en aan het eind van de thuisbehandeling stellen wij 

de huisarts van de patiënt op de hoogte via een digitale fax. 

De huisarts krijgt dan een brief via de (beveiligde) fax van Chance@home ter 

kennisgeving van de ziekenhuisverplaatste zorg. 

>lees verder  
 

 

 

Zwolse nieuwe 8 november 

De jaarlijkse “Zwolse Nieuwe” vond op 8 november voor de 

vijfde keer plaats. 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  
 

 

 

IntermeZZo geeft voorlichting over ‘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 gespecialiseerde fysiotherapeut 

geeft gerichte informatie en tips 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, de eerstkomende op 6 december 

van 15.30-17.00 uur. U kunt uw patiënt wijzen op de 

mogelijkheden via www.intermezzo-zwolle.nl of (06) 53 76 71 

45  
 

 

 

Innovaties en publicaties 
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Isala lanceert app voor paren met kinderwens 

Ongeveer één op de zes paren krijgt te maken met verminderde 

vruchtbaarheid. Het Fertiliteitscentrum van Isala Vrouw-

kindcentrum lanceert daarom haar eerste app; 

‘Isala Zwanger worden’, ontwikkeld door medisch specialisten. 

‘Ondanks dat er meerdere varianten van cycluskalender-apps 

bestaan, is de Isala Zwanger worden app uniek, omdat het een 

persoonsgerichte berekening van de zwangerschapskans biedt’, 

vertelt gynaecoloog Gijs Teklenburg van het Isala 

Fertiliteitscentrum.‘  

>lees verder   
 

 

 

Komen en gaan 

Medische staf: 

Komen: 

01-11-2018          Annegien Albersen, uroloog 

Gaan: 

Roy de Jong, (interventie)radioloog 
 

 

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.  
 

 

 

 

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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