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Het afgelopen jaar zijn meerdere nieuwe MCC Klik 

werkafspraken gemaakt of bestaande werkafspraken herzien. 

Deze en andere activiteiten van MCC Klik zijn mogelijk dankzij 

het enthousiasme van huisartsen, specialisten, apothekers, 

verpleegkundig specialisten en andere betrokkenen. MCC Klik 

bedankt iedereen voor de inzet om een goede samenwerking 

tussen 1e en 2e lijn te blijven houden en wenst u allen fijne en 
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gezellige kerstdagen en een gezond, gelukkig en inspirerend 

2019.  
 

 

Werkafspraak Spoed Eisende Hulp en Interline 

In 2018 is er door SEH artsen en huisartsen gewerkt aan een werkafspraak over Spoed 

Eisende Hulp. Deze werkafspraak is te vinden op de website. Hierin staat aangegeven 

waarvoor je de SEH arts wel en niet kunt inschakelen. Vele kleine spoedeisende zaken die 

de huisarts kan afhandelen staan vermeld. In februari 2019 start de Interline over deze 

werkafspraak. MCC Klik wenst de presentatoren en deelnemers veel leerplezier.  
 

 

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.  
 

 

 

Agenda  

 

 

 

Maandag 7 januari 2019: 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. 

>lees verder  

 

 

 

Vrijdag 18 januari 2019: nascholing leefstijl als medicijn 

en demedicaliseren bij DM type 2 

Voor regio Zwolle hebben we een gecombineerde nascholing 

ontwikkeld. Het is een combinatie van onze de nascholing 

Leefstijl als medicijn bij DM Type 2 en Demedicaliseren bij DM 

Type 2. 

>lees verder   
 

 

 

Actueel  
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ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Nieuw aanbod functieonderzoeken Cardiologie Meppel en 

Steenwijk: ECG in rust, ECG in rust + Echocardiogram, 

ECG in rust + Inspannings ECG. 

 Nieuw aanbod Plastische chirurgie Steenwijk: vanaf 1 

februari gaan de plastisch chirurgen van Isala poli 

draaien op locatie Steenwijk. 

 Toegangstijd Longgeneeskunde Meppel en Steenwijk: 

vanaf heden worden de toegangstijden in Meppel en 

Steenwijk aangehouden wanneer de patiënt 

daadwerkelijk door de longarts wordt gezien. 

>lees verder  
 

 

 

Teleconsult endocrinologie 

Endocrinoloog Sophie Mijnhout: “Heeft u een endocriene vraag? 

Twijfelt u over wel of geen verwijzing naar de internist-

endocrinoloog? Vanaf 2018 is het mogelijk om een teleconsult 

endocrinologie aan te vragen. Snel een deskundig advies zonder 

telefonisch overleg. Van deze mogelijkheid mag nog vaker 

gebruik worden gemaakt! 

Inclusiecriteria: bij de patiënt is sprake van één van de volgende 

diagnoses: schildklieraandoeningen, bijnieraandoeningen, 

hypogonadisme of hypofyse.  
 

 

In het ZorgDomein menu te vinden via Teleconsultatie: 

Interne geneeskunde -> Endocriene aandoeningen -> Schildklierafwijkingen 

Interne geneeskunde -> Endocriene aandoeningen -> Overige zorgvragen  
 

 

Influenzasneldiagnostiek tijdens het griepseizoen 

Voor de huisartsen in de regio biedt het Laboratorium voor Medische Microbiologie en 

Infectieziekten (LMMI) van Isala tijdens het griepseizoen een sneltest op 

influenzavirus A en B aan. 

Hiervoor wordt een PCR verricht op een nasofarynxuitstrijk afgenomen met een eSwab, 

waarvan het resultaat binnen 1 uur na ontvangst van het materiaal wordt doorgebeld. 

>lees verder  
 

Verplaatsing electieve cardioversies naar locatie Isala Diaconessenhuis Meppel 

Vanaf medio januari 2019 vinden alle electieve cardioversies in Isala Hartcentrum plaats 
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op locatie Isala Diaconessenhuis in Meppel. Alle overige (vervolg)afspraken vinden plaats 

op de locatie waar de behandelend cardioloog spreekuur heeft. Voor het doorverwijzen 

van patiënten verandert er niets. In de afspraakbrief informeren wij de patiënt over de 

locatie waar deze behandeling plaats vindt. 

  

De acute cardioversies worden nog steeds in zowel Zwolle als Meppel uitgevoerd. 

  

Isala Hartcentrum biedt in de regio’s Zwolle én Meppel hartzorg. Uitgangspunt daarbij is 

‘verder weg als het moet, dichtbij als het kan’. In Zwolle ligt daarbij de focus meer op de 

complexe behandelingen en in Meppel meer op onderzoek en algemene cardiologische 

zorg. Op die manier kunnen we zorg voor deze specifieke patiëntengroep in een 

kleinschalige omgeving inrichten. Zo bieden wij de beste basis- en topklinische zorg in de 

regio én daarbuiten. 

  

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u sturen naar hartcentrum@isala.nl.  
 

 

Aanpassing rapportage DCT 

In 2018 heeft de International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

(IFCC) de CDT (Carbohydraat Deficiënt Transferrine) bepaling gestandaardiseerd. Het 

grote voordeel hiervan is dat onafhankelijk waar de bepaling is uitgevoerd de interpretatie 

voor u als aanvrager gelijk blijft. 

Vanaf begin januari 2019 zal het KCL Isala de CDT rapporteren als CDT-IFCC. Voor een 

overgangsperiode van een half jaar zal de oude CDT uitslag worden gerapporteerd in het 

opmerkingsveld van de CDT-IFCC. Vanaf juli 2019 zal alleen nog de CDT-IFCC worden 

gerapporteerd. 

>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 

Isala/WDH-nascholingen beschikbaar. Voor 2019 zijn de 

volgende data vastgelegd:  

 Woensdag 6 maart 2019 

 Woensdag 26 juni 2019 

 Woensdag 18 december 2019 

mailto:hartcentrum@isala.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=ac0d181a98&e=48542b0010


  

 

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  
 

 

 

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  
 

 

 

Dermatoloog Jacco de Pooter gaat spreekuur op dinsdag 

op locatie Kampen overnemen 

Vier dagen per week draaien de dermatologen uit Zwolle 

spreekuur op locatie Kampen. 

Dermatoloog D.N.H. (Dory) Enomoto heeft jarenlang op locatie 

Kampen op dinsdag spreekuur gedraaid en stopt hier met ingang 

van 1 januari 2019 mee. Dermatoloog J.C. (Jacco) de Pooter zal 

het spreekuur van haar op dinsdag overnemen.  
 

 

 

Veelgestelde vragen inzage medisch dossier patiënten 

Isala: zorgverlenersportaal 

Sinds 2 november kunnen externe zorgverleners via het 

zorgverlenersportaal gegevens uit het medisch dossier van 

patiënten zien.  
 

 

De veelgestelde vragen en antwoorden tot nu toe:  

 “Ik krijg geen inlogscherm als ik via https://zorgverleners.isala.nl naar het 

zorgverlenersportaal ga.” Antwoord: gebruik de browser Internet Explorer 11 

(anders werkt Java niet). 

 “Ik krijg na het invoeren van mijn UZI-pincode een foutmelding.” Oplossing: 

mogelijk hebben wij niet het goede UZI-nummer (niet het pasnummer) van u. 

Geef eventuele correcties per mail door aan servicedesk.ict@isala.nl 

 “Ik kan niet bij de gegevens van een patiënt.” De gegevens in het 

zorgverlenersportaal zijn alleen zichtbaar als de patiënt middels opt-in 

toestemming heeft gegeven aan Isala om zijn of haar gegevens inzichtelijk te 

maken voor andere zorgverleners. 

>lees verder  
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Ode aan de Drentse huisartsen 

Wie is dé Drentse huisarts? Grote kans dat je aan de klassieke 

dokter denkt. Maar wat dacht je van de sportieve dokter? Of de 

innovatieve dokter? De natuurliefhebber? De jonge moeder? In 

Drenthe hebben we het allemaal. Echt. Deze film is een ode aan 

het huisartsenvak én aan Drenthe. 

>kijk hier  
 

 

 

Open Huis bij Nazorgcentrum IntermeZZo voor 

kankerpatiënten en naasten 

De diagnose kanker heeft grote impact op het leven van 

mensen. Het leven van de patiënt en diens omgeving staat op de 

kop, zo wordt het vaak ervaren. Nazorgcentrum IntermeZZo 

verleent mensen met kanker en hun naasten psychosociale 

steun. Op Wereldkankerdag, maandag 4 februari van 10-16 uur, 

is er bij IntermeZZo Open Huis. Iedereen de belangstelling heeft 

kan een kijkje nemen in het Nazorgcentrum. U kunt uw patiënt 

wijzen op het Open Huis en de mogelijkheden via 

www.intermezzo-zwolle.nl of (06) 53 76 71 45. 

>lees verder  
 

 

 

Kerst in Isala 

In de week voor kerst is er op verschillende locaties in het 

ziekenhuis muziek te horen, georganiseerd door de themagroep 

Gastvrijheid en de vakgroep Geestelijke verzorging. 

>lees verder  
 

 

 

Blije winnaars op Wetenschapsavond Isala 

Geroezemoes in de foyer van theater Odeon. Verwachtingsvolle 

gezichten. Niet voor een optreden van een bekende cabaretier 

maar voor 30 collega’s die hun onderzoek pitchen tijdens de 

traditionele Wetenschapsavond van Isala. 

>lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 
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Hilde Roijen, internist ouderengeneeskunde: ‘Een 

kenniscentrum dat soms aan dogma’s rammelt’ 

Het Isala Centrum voor ouderengeneeskunde (ICO) werd 

afgelopen zomer opgericht. Maar wat maakt dat 

Ouderengeneeskunde bij Isala meer dan een afdeling is? 

Internist ouderengeneeskunde Hilde Roijen: ‘Wij durven vragen 

te stellen en aan dogma’s te rammelen. Dat zijn de wortels van 

ons kenniscentrum’. Lees het hele interview met Hilde Roijen. 

>lees verder  
 

 

 

Meer zelfmanagement na hartinfarct met zorgpad dat 

maatwerk levert 

'Maatwerk’, inspelen op de persoonlijke doelen van de patiënt, 

vergroot het zelfmanagement van patiënten. En zelfmanagement 

bevordert het herstel na een hartinfarct. Dit is de belangrijkste 

conclusie van het project ‘Zelfmanagement in het hart van het 

zorgproces’ geïnitieerd en uitgevoerd door Harteraad, Isala 

Hartcentrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Eerstelijns 

organisaties Medrie regio Zwolle en HONK Ketenzorg werkten 

ook aan dit project mee. 

>lees verder  
 

 

Komen en gaan 

Medische staf: 

Komen: 

Mohamed Mouden start per 1-1-19 zijn Fellowship bij cardiologie. Hij zal met name 

werkzaam zijn binnen Isala Meppel 

  

Gaan:  

 Cardioloog Fatima Quraishi is per 1-12-18 niet meer werkzaam bij Isala. Zij heeft 

een andere baan aangenomen in Den Haag 

 Radioloog Jesse Habets is per 31-12-2018 niet meer werkzaam bij Isala. 

 Cardioloog Eliza Kaplan is per 1-1-19 uit dienst. Zij gaat werken in Venlo. 

Huisartsen: 

Komen:  
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 Per 1 januari 2019 stopt huisarts A.J. (Sjaak) Boender met Huisartsenpraktijk 

Sportlaan in Zwartsluis. Huisarts M.T. (Mark) van den Berg neemt de praktijk 

over. Zijn praktijknaam wordt: Huisartsenpraktijk M.T. van den Berg. 

 Praktijk J.F. (Jaap) Morgenstern wordt ivm praktijkovername per 01-01-

2019  Praktijk P.J. (Paul) Morgenstern 

 Dr. I. (Iefke) Drion start per 1 januari 2019 haar praktijk in IJsselmuiden. Zij zal 

patiënten van alle huisartsen praktijken in IJsselmuiden overnemen (Brouw, Herk, 

Riet, Voskamp, Wouters). Sinds 2016 ben ik als waarnemend huisarts werkzaam 

in de regio Zwolle. Per 1 januari 2019 ga ik starten als praktijkhouder in 

IJsselmuiden. Als geboren en getogen Zwolse ben ik in 2002 naar Leiden 

vertrokken om daar mijn geneeskunde studie te volgen. Tijdens mijn 

wetenschappelijke stage ben ik  in Zwolle terecht gekomen bij het Diabetes 

Kenniscentrum. Het onderzoek dat ik hier opzette is uiteindelijk uitgemond in een 

proefschrift. Hierin worden de diverse aspecten van het schatten van nierfunctie 

in kaart gebracht en de gevolgen die dit heeft voor de dagelijkse kliniek. Hierna 

heb ik een jaar klinische ervaring opgedaan op de interne geneeskunde in de Isala 

Klinieken, waarna ik gestart met de huisartsenopleiding in Groningen. Inmiddels 

ben ik bijna drie jaar met veel plezier werkzaam als huisarts. In mijn vrije tijd 

speel ik viool in het Hanzeorkest in Zwolle en hockey en wandel ik graag.    

 

 

 

 

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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