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Wie verzorgt de herhaal-medicatie voor de patiënt? 

We willen graag de samenwerking tussen huisartsen en specialisten verbeteren.  Wat er 

beter kan: in principe verzorgt de arts die gestart is met de medicatie de herhaalrecepten. 

Bij ontslag uit de polikliniek of uit het ziekenhuis wordt de huisarts verzocht het verzorgen 

van herhaalrecepten over te nemen. Echter bij het voorschrijven van nieuwe medicatie 

aan een patiënt is het gewenst, dat de arts die dit eerste recept schreef eerst het effect 

daarvan controleert, voordat er wordt overgedragen aan de huisarts. Draag de medicatie 

van patiënten bij voorkeur pas over naar de eerste lijn als het effect ervan gecontroleerd 

https://mailchi.mp/450d87a097f6/klik-actueel-juni-2019?e=38e803ac3f


  

 

is. 

  

Werkafspraak Slaap-/waakstoornissen herzien 

De oude werkafspraak uit 2014 is herzien in overleg met huisartsen, KNO-artsen, 

longartsen, neurologen en SEIN. De samenwerking tussen deze disciplines komt aan de 

orde. Wat doet de huisarts en wat kunnen de diverse specialismen betekenen. Hoe 

functioneert het Slaapcentrum van Isala en hoe is de samenwerking daarbinnen. Snurken, 

OSAS en andere slaapstoornissen worden besproken. Van deze werkafspraak start in 

november een Interline in de regio. Neem vast een kijkje in deze herziene werkafspraak 

Slaap-/waakstoornissen. 

  

Save the date: Compagnonscursus 17 en 18 september...2020! 

De succesformule van de Compagnonscursus zal met ingang van deze zomer aangepast 

worden. Hierbij zal het gevarieerde programma waarbij huisartsen en specialisten uit de 

regio Zwolle gezamenlijk nascholing volgen ongewijzigd blijven. Echter de frequentie van 

de cursus zal wijzigen waarbij de tweede ronde van de cursus, waarin het programma 

herhaald werd, zal komen te vervallen. Hierdoor zal de cursus eens per twee jaar 

plaatsvinden met verruiming van de capaciteit. >lees verder 

  

Drie jaar Ochtendspits 

Onze coördinator/eindredacteur van de Ochtendspits Dirk Branbergen is bezig met de 

voorbereidingen van een artikel in H&W (Huisarts en Wetenschap). In dit artikel worden 

drie jaren “Ochtendspits” geëvalueerd. Het geregeld stellen van oude vragen blijkt geen 

verkeerde zaak. Het percentage goede antwoorden blijkt vaak niet hoger te zijn dan bij de 

eerdere versie van dezelfde vraag. Wij houden u op de hoogte over de publicatie in H & 

W. 

  

Fijne zomerperiode 

MCC Klik wenst u een goede zomerperiode en fijne vakantie toe.  
 

 

 

Agenda  

 

 

 

Donderdag 7 november Zwolse nieuwe: regionale 

kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten 

De jaarlijkse kennismakings- en nascholingsavond voor 

huisartsen en specialisten: de Zwolse nieuwe.  
 

 

19 november, 26 november en 3 december: nascholing eerstelijnsdiagnostiek 

Gezamenlijke nascholing door KCL, Pathologie, LMMI en radiologie  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=53f4333f51&e=38e803ac3f
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Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 BRMO en benodigde voorzieningen 

 Opheffen oude startscherm 

>lees verder  
 

 

 

Vanaf 17 juni: digitaal recept versturen live! 

Isala gaat 17 juni over op het digitaal versturen van poliklinische 

medicatierecepten aan de voorkeursapotheek van de patiënt. 

Dat kan de openbare apotheek van de patiënt zijn of de Isala 

poliklinische apotheek. Alle apotheken en apotheekhoudende 

huisartsen in de regio Zwolle en Meppel zijn in de afgelopen 

maanden klaargemaakt om recepten digitaal te kunnen 

ontvangen. >lees verder  
 

 

 

Update patiëntenportaal MijnIsala 

Met de livegang van het nieuwe EPD (HiX) in november vorig 

jaar, is het patiëntenportaal MijnIsala ook vernieuwd. In deze 

beveiligde website kunnen alle patiënten van Isala delen van hun 

medisch dossier inzien. MijnIsala gaan we nu steeds meer 

promoten onder de patiënten. Het nieuwe portaal wordt de 

komende periode uitgebreid met nieuwe inzagemogelijkheden en 

functionaliteiten. We geven u een update van wat de patiënt nu 

in zijn dossier kan inzien. >lees verder  
 

 

 

Zomerperiode openingstijden radiologie Steenwijk en 

prikposten Isala klinieken 

Gedurende de zomerperiode zijn er afwijkende openingstijden. 

Voor meer informatie >lees verder  
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Isala brengt relatiemagazine uit 

In het weekend van 29 juni verschijnt de allereerste editie van 

het relatieblad van Isala. Medewerkers en artsen van Isala 

ontvangen het magazine in de brievenbus. Maar ook huisartsen, 

openbare apothekers, VV&T sector en verloskundige prakijken in 

de regio krijgen het blad toegestuurd. >lees verder  

 

 

 

Voorlichting bij IntermeZZo over ‘veilig in de zon als je 

kanker hebt’  

Leven met kanker levert vaak veel vragen op voor de patiënt en 

diens naasten. Zowel tijdens als na het behandeltraject.  
 

 

Bij Nazorgcentrum IntermeZZo worden voorlichtingen gegeven door professionals. 

Bijvoorbeeld over: mag ik wel in de zon nu ik kanker heb (gehad)? Hoe prettig is het als 

patiënten verantwoord kunnen genieten van de zomer! Vanuit de afdeling dermatologie 

van Isala wordt toegespitste praktische  informatie gegeven op maandag 8 juli van 14.00-

15.30 uur. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Promotieonderzoek naar kinderen met diabetes type 1 

Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus 

type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat 

concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift. 

Spaans werkt als kinderarts op de diabetespolikliniek van Isala in 

Zwolle en voerde haar onderzoek uit in samenwerking met het 

UMCG. >lees verder  
 

 

 

Promotie op het spalken van oren bij baby's 

Plastisch chirurg Marieke van Wijk promoveerde eind april aan 

de universiteit van Utrecht op het spalken van oren bij baby’s. 

Als de oren ver van het hoofd staan, maar je begint binnen zes 

weken met spalken dan is er een redelijke kans op succes. >lees 

verder  
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Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Gaan 

01-06-2019             Caroline Kos, radioloog  
 

 

 

01-06-2019             dr. Niek Tulp, orthopedisch chirurg 

Op 1 juni  2019 gaat onze zeer gewaardeerde collega  dr. Niek 

Tulp na 28 jaar in Isala met een welverdiend pensioen. Niek was 

een zeer gewaarde orthopeed, die het vak in de breedte heeft 

uitgeoefend.  
 

 

Hij plaatste in zijn carrière meer dan 5000 protheses in de heup, knie, enkel, schouder, 

pols en elleboog. Daarnaast verrichtte hij vele organisatorische taken in o.a. het 

stafbestuur en als voorzitter van het concillium orthopedicum (opleiding AIO’s 

orthopedie). 

Binnen Isala was hij ook jarenlang opleider voor de AIO’s orthopedie. We willen hem van 

harte danken voor zijn inzet voor al zijn patiënten, de vakgroep en voor Isala en wensen 

hem het allerbeste voor de toekomst. 

Vakgroep orthopedie Isala  
 

 

 

01-07-2019             Rik Lutgert, KNO-arts 

1 juli ga ik met pensioen en men vroeg mij of ik daarom ook een 

stukje wilde schrijven. Maar ja wat wil je dan zeggen? Een 

epistel over hoe het KNO vak er 35 jaar geleden uitzag en hoe 

het nu gaat?  
 

Over hoe de administratieve druk in de loop der jaren zo is toegenomen en veel meer tijd 

vraagt? Over dat nu (bijna) alles digitaal wordt vastgelegd? Dat de artsen steeds meer 

mee besturen en meer verantwoordelijkheid willen nemen in het bedrijf, dat ziekenhuis 

heet? Dat het vroegere directe contact met de 1e lijn helaas niet meer zo vanzelfsprekend 

is, met name door de schaalvergroting? 

Het zou een lijvig boekwerk kunnen worden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 

Ik kijk met veel plezier en dankbaarheid terug op de afgelopen 34 jaar dat ik het KNO vak 

mocht uitoefenen. Van een “rauw vak” tijdens mijn opleiding, begin jaren ’80  is de KNO 

gegroeid naar een relatief subtiel specialisme waarbij het principe van, minimal invasive 

surgery, bij uitstek is toegepast. 

De digitalisering, toegenomen regelgeving, de vraag om transparantie van zorg en de 

ontwikkeling van dokter naar zorgmanager geven extra druk op de dagelijkse 

werkzaamheden maar, bij een positieve benadering, zal het de positie van de moderne 

arts in de huidige samenleving alleen maar verstevigen. Wie vernieuwt blijft groeien. 



  

 

  

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen 

de afgelopen jaren in mij gesteld. 

Met hartelijke en collegiale groet, 

Rik Lutgert  
 

 

Huisartsen: 

Huisartsenpraktijk Holtenzorg Boote/Oosterom/Barkmeijer wordt aangepast naar 

Huisartsenpraktijk Holtenzorg Boote/Oosterom  
 

 

 

 

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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