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Jaarverslagen MCC Klik, de Ochtendspits en TIM 2018 

De Jaarverslagen van het MCC Klik, de Ochtendspits en TIM over het jaar 2018 zijn voor u 

via de onderstaande links te lezen:  

 Jaarverslag Interline en Werkafspraken  

 Jaarverslag Ochtendspits 

 Jaarverslag TIM 

https://mailchi.mp/49dcab4f8738/klik-actueel-maart-2019?e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=80cdd9e474&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b20781d2e6&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=6f1a700e0b&e=48542b0010


  

 

Dank aan allen die zich voor al deze zaken hebben ingezet. Op of aanmerkingen kunnen 

via info@mccklik.nl worden doorgegeven. 

  

Denk mee over de nascholing eerstelijns diagnostiek voor huisartsen en 

assistenten 

In het najaar zullen weer nascholingen plaatsvinden vanuit de eerstelijns diagnostiek voor 

huisartsen en assistenten. Graag willen we een aantal huisartsen en assistenten vragen 

om mee te denken over deze nascholing. Je kan je melden bij Nienke van Vliet: 

n.m.h.van.vliet@isala.nl. Hartelijk dank namens Gijs Ruijs, Marco Bol, Bert Dikkeschei, 

Robbert Slingerland en Caroline Kos.  
 

 

 

Geef mutaties door aan MCC Klik en voeg u foto toe op de 

app onder ‘wie is wie’ 

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.  
 

 

Een oproep aan allen van wie in de telefoonlijst een foto nog ontbreekt: maak 

een foto van uzelf met uw mobiel en plaats hem heel gemakkelijk zelf op de app! 

Het helpt collega’s te herkennen en te onthouden als uw foto op de site staat. Controleer 

dan ook meteen of uw gegevens nog actueel zijn. Het is de moeite waard: de site wordt 

iedere maand door ruim 500 unieke bezoekers bezocht. 

  

Uw wachtwoord kunt u heel makkelijk zelf opnieuw aanmaken, door uw mailadres in te 

voeren en vervolgens ‘Wachtwoord vergeten?’ aan te klikken.    
 

 

 

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:n.m.h.van.vliet@isala.nl
mailto:info@mccklik.nl


  

 

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 15 mei 2019: verdachte huidafwijkingen  >lees verder 

 Woensdag 26 juni 2019: deze datum staat nog open. Vakgroepen die 

geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden. 

 Woensdag 18 december 2019: deze datum staat nog open. Vakgroepen die 

geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden. 

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  
 

 

 

Vrijdag 14 juni Benefietdiner co-assistenten Isala 

Beste huisartsen uit de regio Zwolle en Meppel, 

Jaarlijks organiseert een groep co-assistenten een benefietdiner 

voor specialisten, arts-assistenten en co-assistenten uit de Isala 

klinieken. Dit jaar willen wij ook graag huisartsen uit de regio 

uitnodigen. De avond zal bestaan uit een diner, muzikaal 

optreden en veiling. Het benefietdiner vindt plaats op 14 juni 

2019. De kaartverkoop zal vanaf 8 april via onze website van 

start gaan. Het belooft een geslaagde avond worden! 

>lees verder  
 

 

 

Actueel  

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:   

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c32e0c6713&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=5daa0238c3&e=48542b0010
mailto:j.manden@isala.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=a12f4d2fbd&e=48542b0010


  

 

 Tandartsen en orthodontisten: vanaf 1 maart is het 

mogelijk voor tandartsen en orthodontisten om te 

verwijzen via ZorgDomein. 

 Aanvraag DEXA’s: indien u een aanvraag verstuurt voor 

een DEXA wilt u de patiënt er dan op attenderen dat 

hij/zij telefonisch contact moet opnemen om de afspraak 

daadwerkelijk te plannen. 

 CBR rijvaardigheidskeuringen: medisch specialisten en 

bedrijfsartsen kunnen keuringsrapporten voor 

rijvaardigheid van beroepschauffeurs en 75-plussers 

naar CBR sturen via ZorgDomein. 

>lees verder  
 

Informatie m.b.t. medicatieprocessen HiX 

Afgelopen november is Isala overgegaan op een nieuwe EPD, HiX. Hoewel we ondertussen 

al ervaring hebben opgedaan in het systeem, verlopen bepaalde processen nog 

suboptimaal. Dit is iets waar de eerstelijn last van kan hebben. 

We zijn hard bezig om met extra scholing en verbeteringen in het systeem de processen 

te optimaliseren. Dit zal echter niet alles in één keer oplossen. Met deze memo 

informeren wij u over de huidige werkwijzen en medicatie gerelateerde documenten die u 

ontvangt vanuit Isala. 

>lees verder 

  

Naslagwerk en tarieven diagnostiek op website Isala 

Op de website van Isala kunt u naslagwerk en de tarieven voor de diagnostiek vinden via 

https://www.isala.nl/verwijzers/aanvragen-diagnostiek/ (Tip: neem deze hyperlink op in 

uw favorieten). 

  

Veranderde werkwijze interne geneeskunde, sectie hemato-oncologie, Isala 

per 1 maart 2019 

Per 1 maart 2019 verandert een en ander in de werkwijze ten aanzien van overleg over 

en verwijzing van hematologische en oncologische patiënten. Reden van verandering: 

vanaf 1 maart 2019 is voor patiënten met (verdenking op) een nieuw hemato-oncologisch 

probleem een dienstdoende hemato-oncoloog aanwezig op locatie Isala Zwolle. 

>lees verder 

  

Sluiting buckykamer radiologie in poli Kampen in de meivakantie 

In de meivakantie is de buckykamer radiologie in de poli Kampen op de volgende 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=1c78774109&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=de157d0ad4&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f171dec510&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=9858a27350&e=48542b0010


  

 

dagdelen gesloten: 

Week 17: 

Ma 22-04          Pasen: dicht 

Di 23-04           middag dicht 

Do 25-04          middag dicht 

Week 18: 

Ma 29-04          ochtend dicht 

Di 30-04           middag dicht 

Do 02-05          middag dicht 

  

Meekijkconsulten reumatologie: ook in uw praktijk? 

In 2018 zijn de reumatologen van Isala gestart met het aanbieden van meekijkconsulten 

in de huisartsenpraktijk. Dit betekent: een groepje huisartsen verzamelt maximaal 6 

patiënten met reumatische klachten, over wie ze het oordeel van de reumatoloog willen 

horen. De patiënten worden op een afgesproken dagdeel in de huisartsenpraktijk gezien 

door de reumatoloog, waarbij alle deelnemende huisartsen meekijken. 

We willen het meekijkconsult graag op grotere schaal gaan inzetten. Maar daarvoor zijn 

we wel afhankelijk van de huisartsen. Daarom hierbij de oproep aan alle 

huisartspraktijken, zowel in de regio Zwolle als Meppel, om ons uit te nodigen en mee te 

doen. Als u belangstelling hebt voor een meekijkconsult in uw praktijk, laat het ons weten 

d.m.v. een email naar t.r.zijlstra@isala.nl Wij nemen dan snel contact op om een afspraak 

te maken. 

>lees verder   
 

 

Speeddate met de dermatoloog 

In de huisartsenpraktijk presenteert 1 op de 6 patiënten zich met een zorgvraag over een 

klacht aan de huid. Daarnaast is er een stijging van volwassen patiënten dat de huisarts 

consulteert met een vraag over een verdachte huidafwijking. 

Het Isala Dermatologisch centrum biedt in 2019 aan 10 enthousiaste, bij voorkeur net 

startende, huisartsen de mogelijkheid om een dagdeel met de dermatoloog in Zwolle mee 

te draaien middels een ‘speeddate’. 

Aanmelden? Mail naar Diewerke van Losenoord, manager Isala Dermatologisch Centrum, 

d.a.van.losenoord@isala.nl 

>lees verder  

 

mailto:t.r.zijlstra@isala.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=28997c5128&e=48542b0010
mailto:d.a.van.losenoord@isala.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=36dfc6e1cb&e=48542b0010


  

 

 

Schouder Netwerk Groot Zwolle 

Schouder Netwerk Groot Zwolle (SNGZ) is een 

samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio Zwolle 

en de orthopedisch chirurgen in Isala en functioneert nu meer 

dan 5 jaar. Wederzijdse kennis wordt uitgewisseld tijdens 

gestructureerde 3 maandelijks overleg. Waarbij de specifieke 

kennis van ieder verder wordt geschoold.   
 

 

De orthopedisch chirurgen van Isala ervaren de laatste periode dat patiënten met een Sub 

Acromiaal Pijn Syndroom (SAPS) goed worden behandeld in de eerstelijn. 

Fysiotherapeuten, speciaal geschoold in schouder aandoeningen via het SNGZ, hebben de 

expertise in huis patiënten te begeleiden en te behandelen met schouderpijn vanuit de 

subacromiale regio. 

Gezien deze expertise in de conservatieve behandeling van niet traumatisch SAPS lijkt 

een verwijzing naar de orthopedie niet meer geïndiceerd. Tenzij deze begeleiding geen 

verlichting geeft, is behandeling in de eerstelijn geborgd. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met dr. Janus: 038-4245656  
 

 

 

Isala start met veilig mailen via Zivver 

Na de invoering van de AVG in 2018 neemt Isala een volgende 

stap in de beveiliging van privacy-gevoelige informatie. In maart 

zijn we gestart met beveiligd mailen via Zivver, in de eerste 

instantie in een pilot. Dit is nodig omdat de huidige kanalen – 

zoals ‘gewone’ e-mail, fax of post - in toenemende mate 

kwetsbaar of inefficiënt zijn. Ook de eerder in gebruik genomen 

applicatie Zorgmail functioneert niet voldoende. Vanuit 

kwaliteitsoogpunt en de toenemende cyberdreigingen, willen wij 

de beveiliging van onze communicatie met onze partners verder 

verbeteren. 

>lees verder  
 

 

Isala neemt patiëntentevredenheidsonderzoek in gebruik 

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

bejegening waardeert. Én waar de verbeterkansen liggen. 

Daarom hebben in februari en maart pilots plaatsgevonden 

waarin de werking en respons op het 

patiënttevredenheidonderzoek (PTO) zijn getest. 

Na de succesvol verlopen pilotfase is het nu tijd om het PTO 

Isala-breed in te zetten. Op 27 maart nodigen we  via e-mail de 

eerste patiënten uit om deel te nemen aan het PTO. Dit zal 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b9fd5dbd66&e=48542b0010


  

 

vervolgens wekelijks plaatsvinden. 

>lees verder  
 

 

 

IntermeZZo biedt cursus Aikido voor mannen met kanker 

Kanker ontregelt. Mensen gaan op zoek hoe zij de regie op het 

leven kunnen hervatten. Bij Nazorgcentrum IntermeZZo, voor 

mensen met kanker en hun naasten, komen veel vrouwen en 

steeds vaker ook mannen. Vanaf 25 april biedt IntermeZZo de 

cursus Aikido. Exclusief voor mannen.  Een sportieve manier om 

de balans terug te vinden. 

>lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Onderzoek naar pijnverlichting bij uitzaaiingen in bot 

Samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en 

vier academische centra in andere Europese landen onderzoekt 

Isala of het mogelijk is om MR-HIFU in te zetten bij de 

bestrijding van pijn bij kwaadaardige uitzaaiingen in het bot. 

Radioloog Martijn Boomsma: ‘Toen ik hoorde dat wij subsidie 

van de Europese Unie hadden gekregen en konden starten, was 

ik enorm blij.’ 

>lees verder  
 

 

 

Het ziekenhuis komt steeds meer bij ons thuis 

Isala is begin dit jaar gestart met een eigen Connected Care 

Center. Alles draait hier om groei van het aandeel ‘connected’ 

zorg met telemonitoring, online consulten en gespecialiseerde 

zorg en begeleiding bij de patiënt thuis. Bestuursvoorzitter Rob 

Dillmann geeft antwoord op vragen over deze revolutie in de 

ziekenhuiszorg en over de aanpak van Isala.  
 

 

 

Komen en gaan 

 

Medische staf: 

In memoriam 

15-03-1019,   Maurice Giezeman, anesthesioloog 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=172945f1b9&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f71451dbd8&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=beb14c337b&e=48542b0010


  

 

  

Komen 

01-03-2019,   Tom Meijers, fellow interventiecardiologie 

01-04-2019,   Jana Hrudova, chef de Clinique cardiologie 

21-02-2019,   Marijke Molegraaf, chirurg 

01-03-2019,   Eric Lammers, revalidatiearts loc. Meppel 

  

Gaan 

01-03-2019,   Roy de Jong, radioloog 

01-03-2019,   Stefaan Vansteenkiste, revalidatiearts 

mei 2019,       Caroline Kos, radioloog 

 

Huisartsen:  

 Per 20 februari jl. is huisarts J.I.L. (Jolien) Wegerif gestart bij Huisartsenpraktijk 

de Schuttevaer in Dedemsvaart. 

 Per 1 april starten huisartsen L.(Loes) en R.H.P (Rolf) Bruintjes een nieuwe 

huisartsenpraktijk De Plataan, 1e Ebbingestraat 18, Kampen. De huisartsen E.C. 

(Tess) Kloppenburg en E. (Elske) Korf worden verantwoordelijk voor de dagelijkse 

praktijkvoering. 

 Per 1 april stopt huisarts J. (Jan) Posthouwer met zijn praktijk in Kampen. 

 Per 1 april stopt huisarts G.R. (Rob) Mulder van Medisch Centrum Oosterlaan in 

Nunspeet met zijn praktijk en volgt huisarts S.A.M. (Sjoerd) Terpstra hem op. 

 

 

 

 

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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