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Herziening van de Werkafspraak Mammacarcinoom 

De werkgroep Mammacarcinoom bestaande uit huisartsen, mammachirurgen en 

radiologen van Isala, heeft de werkafspraak herzien. De beste wijze van verwijzen staat 

daarin beschreven, zowel na een screeningsuitslag als na afwijkende lichamelijke 

bevindingen. Zo weten we weer wat we van elkaar kunnen verwachten. En kan de patiënt 

uitleg krijgen over de actuele gang van zaken in Isala. De werkafspraak 

Mammacarcinoom staat op de website en app van MCC Klik.    

  

https://mailchi.mp/96ec634db4cf/klik-actueel-januari-2019?e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=ce37cea216&e=48542b0010
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Huisartsen gezocht voor MCC Klik werkgroep Atriumfibrilleren en Hartfalen 

De werkafspraken Atriumfibrilleren en Hartfalen zijn aan herziening toe. De oude 

werkgroep is door pensionering van artsen uitgedund. 

De werkgroep Atriumfibrilleren en Hartfalen van MCC Klik is op zoek naar huisartsen met 

interesse op dit terrein. Marieke Schoenmakers zal als kaderarts meedenken en 

adviseren. 

  

Huisartsen gezocht voor MCC Klik werkgroep COPD 

De werkafspraak COPD dient herzien te worden. De oude werkafspraak dateert uit 2009. 

In samenwerking met de zorggroep COPD van Medrie is MCC Klik op zoek naar 2 

huisartsen die zich thuis voelen op dit terrein. 

De tijdsinvestering zal maximaal 2-3 bijeenkomsten van 1,5 uur bedragen. Frank 

Oldenhof zal als kaderhuisarts in ieder geval deelnemen. 

 

Bij interesse voor deze oproepen die ook gericht zijn aan de huisartsen in Meppel, kunt u 

mailen naar MCC Klik: info@mccklik.nl 

Of neem contact op met Ria Couwenberg, coördinator MCC Klik Werkafspraken en 

Interline 

Mobiel : 06 – 4104 3541 

E-mail : mpecouwenberg@gmail.com   
 

 

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  

 

 

Dinsdag 16 april 2019 17.30 - 21.00 uur: ‘Samen sterk en 

vertrouwd’ - Symposium Isala Oncologisch centrum 

Al 10 jaar verzorgt Isala Oncologisch centrum een veelheid aan 

topklinische oncologische functies. We willen de best mogelijke 

oncologische zorg voor patiënten in de regio bieden. Daarin is 

een goede samenwerking met de eerste lijn onmisbaar in deze 

vaak langdurige behandeltrajecten, omdat we goede zorg en 

begeleiding bij kanker niet alleen kunnen. Die samenwerking 

willen we steeds verbeteren. Daarom nodigen we u uit voor het 

mailto:info@mccklik.nl
mailto:mpecouwenberg@gmail.com
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symposium ‘samen sterk en vertrouwd’. Meer informatie en 

aanmelden: >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 

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  
 

 

 

Actueel  

 

 

Start van de regioraad van huisartsen in de regio Zwolle 

22 januari is de nieuwe regioraad regio Zwolle van start. Alle HAGRO's zijn 

vertegenwoordigd in deze raad. Samen met het regioteam van Medrie wordt hier vorm 

gegeven aan de ontwikkelingen in de regio. 

Dit instrument van betrokkenheid gaat zich buigen en beslissingen nemen over 

regioplannen en wijkgerichte plannen. Ook samenwerkingsafspraken en transitie 

afspraken worden op deze raad beoordeeld en zo nodig bijgeschaafd. 

Wij hopen zo een productief team te vormen die de zorgveranderingen vanuit het 

eerstelijnsperspectief stuurt.  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=afdf016baf&e=48542b0010
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Nieuwe bezoektijden Isala Zwolle vanaf 1 februari 

In nauw overleg met onder andere de Cliëntenraad wijzigen de 

bezoektijden voor Isala Zwolle per 1 februari a.s. De 

bezoektijden worden aangepast om de parkeerdruk ‘s middags 

te verminderen: wisseling dienst, start bezoekuur en 

aankomst  patiënten voor de dagbehandeling zijn namelijk (nu 

nog) tegelijkertijd.  

 

 

De bezoektijden voor Isala Zwolle zijn vanaf 1 februari als volgt: 

●        dagelijks van 15.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur 

●        op zaterdag, zondag en feestdagen ook van 10.30 tot 12.00 uur 

  

De bezoektijden voor Isala Diaconessenhuis in Meppel zijn niet gewijzigd. 

>lees verder  
 

 

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  
 

 

 

Verwijzerstevredenheid 2019 

Deze week zijn we gestart om alle huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en openbare apothekers een mail te sturen 

met het verzoek de jaarlijkse Isala-enquête in te vullen. Uw 

mening is van belang om de kwaliteit van de samenwerking met 

de specialismen van Isala te meten en eventueel te verbeteren. 

Het onderzoek is gekoppeld aan de specialismen die in 2019 

worden gevisiteerd: neurologie, urologie, orthopedie, KNO en 

nucleaire geneeskunde. 

Vragen of opmerkingen: Nienke van Vliet, transmuraal 

coördinator/contactpersoon eerstelijn (n.m.h.vanvliet@isala.nl)   
 

 

Isala start pilot patiëntentevredenheidsonderzoek 

Bij Isala willen we weten hoe de patiënt onze zorg, aandacht en 

bejegening waardeert. Én waar de verbeterkansen liggen. 

Meten en verbeteren 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=864b643f32&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=08f7c6d2db&e=48542b0010
mailto:n.m.h.vanvliet@isala.nl


  

 

Binnen Isala zijn verschillende meetinstrumenten in gebruik. 

Algemene en gedetailleerde, soms meer en soms minder vaak 

ingezet. Er komt in 2019 één instrument die per afdeling de 

patiëntwaarde continu meet.  

>lees verder  
 

 

 

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  
 

 

 

Nieuw bij Nazorgcentrum IntermeZZo: kookworkshops 

voor mensen met veranderde smaakbeleving door kanker 

Behandeling tegen kanker kan invloed hebben op de eetlust en 

smaakbeleving. Dat heeft gevolgen voor de voedingstoestand 

van de patiënt. IntermeZZo heeft daarom kookworkshops 

ontwikkeld waarin de patiënt leert hoe gerechten gemaakt 

kunnen worden die passend zijn in hun smaakproblematiek van 

dat moment. 

>lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=e7da9beb4a&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=80d5efff0c&e=48542b0010
mailto:servicedesk.ict@isala.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=63cda8e169&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=e99c277569&e=48542b0010


  

 

 

Telemonitoring COPD-patiënten wint Isala’s 

kwaliteitsprijs 

Telemonitoring voor COPD-patiënten startte juni 2017. De nurse 

practitioner houdt contact met haar patiënt via een digitale 

verbinding. De resultaten liegen er niet om: patiënten zijn 

minder ziek door deze e-health-toepassing en waarderen deze 

vorm van zorg. De zorgverlener is op afstand en toch dichtbij. 

Juist de interactie van de zorgverlener en de patiënt maakt dit 

project tot een succes. ‘Een overduidelijke winnaar’, aldus Ton 

van den Berg, voorzitter van de Cliëntenraad. 

>lees verder  
 

 

 

Overhandiging eerste magazine MultipleS 

Het magazine MultipleS is speciaal ontwikkeld voor het MS-

expertisecentrum Isala in Meppel. Het magazine staat boordevol 

informatie en tips voor MS-patiënten en hun naasten. 

Trots overhandigt neuroloog Esther Zeinstra (rechts) het eerste 

magazine MultipleS aan mevrouw Stoffers-Smelt (links). 

>lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

Medische staf: 

Komen: 

01-01-2019        J.C. de Pooter, dermatoloog 

Gaan: 

31-12-2018        dr. J. Habets, radioloog 

01-01-2019        A. Booij, MKA chirurg 

01-01-2019        A. van Meeteren, revalidatiearts 
 

 

In gesprek met u 

Beste huisartsen, 

Ruim een half jaar geleden heb ik het relatiebeheer van Daniëlle 

van Hemert in de regio Zwolle overgenomen. Sinds 1 januari heb 

ik een nieuwe collega, Marja Zwaan, die zich met name bezig 

houdt met de projecten tussen de eerstelijn en het ziekenhuis. 

Dat geeft mij nu de tijd om langs te gaan bij de huisartsen in de 

regio Zwolle om persoonlijk kennis te maken en de laatste 

ontwikkelingen te bespreken. Dus bij deze de oproep om mij uit 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=efaf0c8ba5&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=9f55fc30d7&e=48542b0010


  

 

te nodigen bij uw huisartsen(praktijk) en/of (hagro-)overleggen! 

n.m.h.vanvliet@isala.nl, (038) 424 2301  
 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © 2019 Isala, All rights reserved. 

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief Klik Actueel. 

 

Ons e-mailadres is: 

Isala 

Dokter van Heesweg 2 

Zwolle, Ov 8025 AB  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 
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