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Formularium Zwolle-Meppel op de MCC Klik site 

Al geruime tijd is  het formularium Zwolle-Meppel te benaderen via de site van MCC Klik. 

Kijk onder Formularium of onder Farmacologie. Via een doorklik komt u op de site van het 

Formularium Zwolle-Meppel. Het formularium is opgesteld door ziekenhuisapothekers in 

samenwerking met perifere apothekers, specialisten van Isala en huisartsen uit de regio 

Zwolle-Meppel. Vanuit de werkafspraken wordt regelmatig verwezen naar dit 

formularium.  

Bij gebruik van dit formularium bent u er zeker van de afspraken te volgen die in 

https://mailchi.mp/f92e4ccbe0d7/klik-actueel-mei-2019?e=38e803ac3f


  

 

onderling overleg zijn gemaakt. De NHG standaarden en het NHG Formularium zijn 

daarbij uitgangspunt geweest. Neem een kijkje : Formularium Zwolle-Meppel 

  

Coaches voor coassistenten gezocht 

Geachte collega’s, 

Voor de begeleiding van de M2 coassistenten in coachgroepen zijn wij op zoek naar 

medisch specialisten of huisartsen die het leuk zouden vinden om een coachgroep te 

begeleiden. 

Een coachgroep bestaat uit 10-12 coassistenten onder begeleiding van twee coaches. De 

coachgroep komt 1x per twee weken op de woensdagmiddag van 16.00-17.30u bij elkaar. 

In samenspraak met uw mede-coach begeleidt u 1x per vier weken alleen de groep of 1x 

per twee weken met z’n tweeën. 

Daarnaast treedt u op als persoonlijke coach van de helft van de coassistenten in de 

coachgroep. Met deze 5-6 coassistenten houdt u drie keer per jaar een persoonlijk 

gesprek.   

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Nijholt en Jurgen te Rijdt , affiliatiecoördinatoren 

038 - 424 6097 / 038 – 424 3041 | i.m.nijholt@isala.nl| 

  

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  

 

 

 

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. 

Kaarten zijn te koop via de  website van Isala. Het belooft een geslaagde avond worden! 

>lees verder  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=4f93d25913&e=38e803ac3f
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Dinsdag 18 juni Mini-symposium Osteogenesis Imperfecta 

Op dinsdag 18 juni organiseert het Expertisecentrum 

Osteogenesis Imperfecta een mini-symposium ter ere van het 10 

jarig jubileum.  
 

 

In 2008 startte Isala samen met de Vereniging Osteogenis Imperfecta een ‘OI-steunpunt’. 

Nu, ruim 10 jaar later, zijn we nog steeds gedreven om goede zorg te leveren aan 

volwassenen met deze aandoening. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig 

Expertisecentrum. Graag nodigen wij u uit om samen met ons stil te staan bij het 10 jarig 

jubileum van het Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta. >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 is nog de volgende 

datum vastgelegd: 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  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Geen voorinvulling episodes aanvraagformulieren 

diagnostiek meer 

 Herindeling zorgaanbod kindergeneeskunde 

 Kindergeneeskunde Zwolle en Kampen: patiënten 

hoeven niet meer te bellen om afspraak te maken 

 Veranderingen zorgvraagmenu bij diverse specialismen 

>lees verder  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=5e5c8e9371&e=38e803ac3f
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Verbetering bereikbaarheid urologen voor huisartsen 

Een aantal jaren geleden zijn door de vakgroep urologie afspraken gemaakt om de 

problemen rondom bereikbaarheid van de urologen aan te pakken. Zo werd er een vast 

telefoonnummer ingevoerd waarop altijd een arts(-assistent) van de urologie bereikbaar 

is en werden (bestaande) afspraken dat een huisarts, indien hij of zij belt over een 

bekende patiënt met de hoofdbehandelaar wordt doorverbonden (mits beschikbaar) nog 

eens opgefrist. Dit heeft niet het gewenste resultaat gehad, reden om een nieuw voorstel 

te doen: >lees verder  
 

 

Gewijzigde openingstijden bloedafname locatie Steenwijk 

De openingstijden voor de bloedafname, locatie Steenwijk zijn per 1 mei gewijzigd. 

De openingstijd van de ochtend is verlengd van 11.30 naar 12.00 uur. Daarmee is de 

bloedafname iedere werkdag geopend van 08:00 – 12:00 uur. 

Door het gering aantal patiënten dat gebruik maakt van de dinsdagmiddag is besloten om 

de dinsdagmiddag niet meer de mogelijkheid te bieden voor een bloedafname of fundus 

foto. De aanvragers zijn middels een brief op de hoogte gebracht.  
 

 

Openingstijden prikposten Isala in de regio Meppel en regio Zwolle 

In de afgelopen maanden hebben wij van enkele patiënten te horen gekregen dat zij bij 

een prikpost van Isala voor een dichte deur stonden, terwijl naar hun zeggen op internet 

toch duidelijk vermeld stond, dat de betreffende prikpost op het tijdstip, dat zij deze 

bezochten, geopend zou zijn. Een vervelende situatie die ook wij graag hadden willen 

voorkomen; reden waarom wij ervoor proberen te zorgen dat onze website-informatie zo 

actueel mogelijk is en blijft. 

In gesprek met deze patiënten bleek dat het dan meestal ging om informatie die zij 

hadden gevonden op de website van hun huisarts of van de prikpost waar zij bloed wilden 

laten prikken. Daarom zouden wij u willen verzoeken om, als u informatie over de 

openingstijden van onze prikposten verstrekt, onze webpagina 

https://www.isala.nl/specialismen-en-centra/klinisch-chemisch-laboratorium/over-de-

afdeling/prikposten/ te raadplegen of deze URL via uw website of anderszins aan uw 

patiënten te communiceren. Wij danken u voor uw medewerking.  
 

 

 

Zomerperiode openingstijden radiologie Steenwijk en 

prikposten Isala klinieken 

Gedurende de zomerperiode zijn er afwijkende openingstijden. 

Voor meer informatie >lees verder  
 

 

Samen blijven inzetten voor oncologiepatiënten 

Een goede samenwerking met de eerste lijn is onmisbaar in de 

vaak lange behandeltrajecten bij kanker. Daarom ging 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=58a1396675&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b863b37c55&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b863b37c55&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=93c33fad74&e=38e803ac3f


  

 

Oncologisch centrum onlangs in gesprek met huisartsen tijdens 

een symposium.  
 

 

 ‘Goede zorg en begeleiding bij kanker kunnen we niet alleen, wij willen graag partner zijn 

van de eerste-lijnszorg’, vertelt RVE-voorzitter en radiotherapeut-oncoloog Gabriel 

Paardekooper. ‘Om op een constructieve manier samen te werken, is het belangrijk elkaar 

te kennen. En elkaar weten te vinden. Daar zijn wij in geslaagd tijdens deze avond.’ 

>lees verder  
 

 

 

Verwijzerstevredenheidonderzoek 2019 

Begin dit jaar heeft het jaarlijkse verwijzers-

tevredenheidsonderzoek onder alle huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en openbare apothekers in de regio Zwolle 

en Meppel plaatsgevonden. We zien dat de tevredenheid onder 

de verwijzers gelijk blijft voor Zwolle en voor het 

Diaconessenhuis af is genomen. De apothekers scoren de 

tevredenheid behoorlijk hoger dan afgelopen jaren. >lees verder  
 

 

Openstelling radiologie voor huisartsen op zaterdag en zondag 

Huisartsen kunnen in Isala op de ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel op zaterdag en 

zondag conventionele röntgenfoto’s aanvragen van de extremiteiten. Dit voor patiënten 

waarbij u twijfelt of er een fractuur is en patiënt niet om andere redenen toch naar de 

SEH moet (bv bij een HET, bewustzijnsverlies, stomp buiktrauma). De radiologie 

afdeling is voor huisartspatiënten opengesteld van 10.00 tot 16.00 uur. > lees 

verder  
 

 

 

Massages bij IntermeZZo bieden ontspanning voor 

mensen met kanker 

De diagnose kanker levert stress op voor de patiënt en diens 

naasten. Tijdens en na het behandeltraject is het belangrijk 

momenten van rust en ontspanning te vinden.  
 

 

Hoe? Dat is voor iedereen anders. Volledige en positieve aandacht voor het lichaam werkt 

voor veel mensen ontspannend. Nazorgcentrum IntermeZZo biedt daarom allerlei 

verschillende massages aan. De kamers en massagetafels zijn ingericht voor de 

doelgroep. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 
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Bekkenbodemspieren trainen op een stoel 

De stoel heeft nog het meeste weg van een businessclass 

vliegtuigstoel. Comfortabel en een eigen privé touchscreen. Maar 

het is de Pelvi power stoel, nieuw op de polikliniek Gynaecologie 

van het Isala Vrouw-kindcentrum in Zwolle. Gynaecoloog Hugo 

van Eijndhoven: ‘In een onderzoek willen wij een antwoord 

vinden op de vraag in welke mate deze stoel een aanvullende 

behandeling kan zijn voor incontinentie bij vrouwen.’ 

> lees verder  
 

 

 

Nieuwe behandeling bij ernstig hartfalen 

Het is maar een sensor van een centimeter groot. Toch belooft 

de CardioMems ziekenhuisopnamen bij patiënten met ernstig 

hartfalen te kunnen helpen voorkomen.  
 

 

‘Zo’n 20% van de mensen met hartfalen heeft ernstig hartfalen: klasse 3 en 4’, legt 

cardioloog Peter Paul Delnoy uit. ‘Zij hebben niet alleen klachten als kortademigheid, 

vermoeidheid en vocht vasthouden bij flinke inspanning, maar ook al bij lichte inspanning 

(klasse 3) of zelfs terwijl zij helemaal niets doen (klasse 4). In de Monitor HF Trial, die we 

vanuit Isala Hartcentrum samen met het Erasmus MC in Rotterdam en 20 hartcentra in 

Nederland hebben opgezet, doen we onderzoek naar de CardioMems bij mensen met 

hartfalen klasse 3 en 4.’ > lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-05-2019             Rik Westendorp, klinisch fysicus 

20-05-2019             Noortje Witteveen-Horsten, revalidatiearts Meppel 

01-05-2019             Britt van der Kolk, SEH-arts 

01-05-2019             Rogier van Dijk, radioloog 

01-05-2019             Leo Kluijtmans, radioloog  
 

 

01-05-2019             Willemijn Roukema, internist 

ouderengeneeskunde 

  

Hallo nieuwe collega’s, mijn naam is Willemijn Roukema en sinds 

1 mei ben ik als chef de clinique/ internist ouderengeneeskunde 

werkzaam in de Isala Klinieken. Hiervoor heb ik mijn opleiding in 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=313aa286ad&e=38e803ac3f
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Deventer (DZ) en Groningen (UMCG) gevolgd. Mijn interesse ligt 

met name bij dementie en palliatieve zorg. Ik heb veel zin in 

deze nieuwe uitdaging en om eindelijk op de fiets naar het werk 

te kunnen!    

  

Met vriendelijke groet,  

Willemijn Roukema 

Internist ouderengeneeskunde  
 

 

Gaan 

01-05-2019             dr. Jacob Ennema, thoraxanesthesioloog-intensivist 

17-05-2019             Elvin Kedhi, cardioloog 

29-05-2019             Willem Hirdes, uroloog  
 

 

 

 

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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Add us to your address book 

 

 

Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 

U kunt uw gegevens wijzigen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
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