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Werkafspraak gebruik van Dermatocorticosteroïden herzien 

De werkafspraak over het gebruik van dermatocorticosteroïden uit 2010 is herzien. Er zijn 

enkele kleine zaken aangepast. In de werkafspraak kun je vinden hoeveel mg 

corticosteroïden je per week kunt smeren en nodig hebt per lichaamsdeel. Er is een 

overzichtelijk visueel overzicht toegevoegd, dat ook als  hulpdocument is in te zien op de 

website https://mcc-klik.nl/documenten onder Dermatologie. De strekking is dat men 

vooral niet te angstig moet zijn om veel te smeren. Klik hier om rechtstreeks naar het 

visuele overzicht  en de werkafspraak Dermatocorticosteroïden te gaan. 
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RPZ : Regionaal Pijncentrum Zwolle 

In de afgelopen jaren hebben huisartsen van HAGRO-D, anesthesiologen, 

revalidatieartsen van Vogellanden, Isala, CIR en paramedici van het regionaal Chronisch 

pijnnetwerk gewerkt aan een digitaal platform dat de huisarts kan ondersteunen bij de 

begeleiding van chronische-pijn-patiënten. Deze inspanningen werden financieel 

gedeeltelijk ondersteund door de ziektekostenverzekeraar. 

De eerste Interlinepresentaties hebben inmiddels plaatsgevonden om het RPZ te 

introduceren. Tevens zijn er door de disciplines onderling duidelijke 

samenwerkingsafspraken gemaakt. Zie hiervoor de werkafspraak Langdurige pijn. 

De huisarts voert de regie bij deze patiëntengroep. Op de site van het RPZ 

(www.regionaalpijncentrumzwolle.nl) kan de huisarts, maar ook de patiënt nuttige 

informatie vinden. Handig is de sociale kaart van 1ste lijn behandelaren in de regio, ook 

te vinden als doorklik in de werkafspraak. 

  

TIM van de maand 

In deze rubriek geven we regelmatig een transmuraal incident als voorbeeld voor een 

ieder om van te leren. 

  

De wet van Murphy in de zorg met een glanzend randje 

Mevrouw S., 68 jaar heeft een electieve broekprothese-operatie ondergaan begin 2019 

i.v.m. claudicatio intermittens klachten. Bij ontslag gebruikte mevrouw o.a. 

carbasalaatcalcium en clopidogrel. Daags voor het ontslag gaf zij aan rectaal bloedverlies 

te hebben. Dit werd expectatief behandeld. 

Drie dagen na haar ontslag is mevrouw bij een tuincentrum gecollabeerd. >lees verder  
 

 

Agenda  

 

19 september 2019: Niet-invasieve beeldvorming met PET - auditorium Isala 

Zwolle 

Isala Hartcentrum en Nucleaire geneeskunde organiseren donderdag 19 september 2019 

voor de tiende keer een symposium rond de diagnostiek van coronair lijden. Het 

symposium staat in het teken van PET. >lees verder 

  

16 oktober 2019: nascholing huisartsen Zwolle en Meppel -  Heupprothesen en 

de DSA techniek  - auditorium Isala Zwolle 

Karlijn van Overvest, orthopedisch chirurg bij het Isala Beweegcentrum zal een lezing 
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houden over het plaatsen van heupprothesen en de Direct Superior Approach (DSA) 

Techniek. In samenwerking met de WDH Zwolle.  
 

 

 

7 november 2019: Zwolse nieuwe regio Meppel en Zwolle: 

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 

voor huisartsen en assistenten regio Zwolle en Meppel - auditorium Isala Zwolle 

Gezamenlijke nascholing door KCL, Pathologie, LMMI en Radiologie  
 

 

 

10 december 2019: Isala Wetenschapsavond 

Op dinsdag 10 december a.s. vindt de 20e editie van de Isala 

Wetenschapsavond plaats. Tijdens de Isala Wetenschapsavond 

krijgen onderzoekers in Isala de kans om hun werk te 

presenteren en kennis uit te wisselen met collega-onderzoekers 

in Isala. De Innovatie- & Wetenschapsraad nodigt u van harte uit 

deze avond bij te wonen. >lees verder  
 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Aanvragen functieonderzoek cardiologie Meppel 

 Verloskundige verwijzingen kindergeneeskunde 

 Aanbod spoedpoli Kinderdiabetes polikliniek Lelystad 

 Aanbod polikliniek MDL Kampen flink uitgebreid 

>lees verder  
 

Continueren tijdelijke opschorting spreekuur cardiologie Isala Heerde 

Eind februari hebben we u geïnformeerd dat Isala Hartcentrum de spreekuren van 

cardiologie, die gedraaid werden in Heerde, tot tenminste 1 september 2019 moest 

opschorten. Het Hartcentrum was genoodzaakt deze spreekuren te verplaatsen naar Isala 

Zwolle in verband met een beperkte beschikbaarheid van cardiologen, arts-assistenten en 

allied professionals. In Zwolle kunnen de cardiologen voor meerdere taken tegelijkertijd 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=2fa8b6ccae&e=38e803ac3f
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inzetten, waardoor een combinatie mogelijk is van spreekuren met bijvoorbeeld 

supervisie, diagnostisch onderzoek en de afhandeling van vragen op de werkvloer. 

  

Met dit schrijven wil het Isala Hartcentrum u informeren dat door een voortdurend 

capaciteitsgebrek onder de cardiologen en arts-assistenten, wij ons genoodzaakt zien de 

tijdelijke opschorting van deze spreekuren te continueren tot en met tenminste 31 

december 2019. Het is tot die tijd dus niet mogelijk om uw patiënten in te sturen naar 

Isala Heerde via ZorgDomein. U kunt uw patiënten naar Isala Zwolle verwijzen. Uw 

patiënten worden geïnformeerd door Isala Hartcentrum over de verplaatsing van dit 

spreekuur naar Isala Zwolle. 

Met vragen kunt u terecht bij hartcentrum@isala.nl of t (038) 424 87 20.  
 

 

 

Nazorgcentrum IntermeZZo biedt coachingsgesprek voor 

ouders snel na diagnose kanker in palliatieve fase 

Wanneer één van de ouders de diagnose kanker krijgt, heeft dat 

enorme impact op het gezinsleven.  
 

 

Het toekomstperspectief van het gezin verandert in één klap. Dat vraagt om direct op de 

juiste manier communiceren met de kinderen. Nazorgcentrum IntermeZZo kan hiervoor 

deskundige hulp inschakelen. Binnen 2 weken na de diagnose is een gesprek mogelijk 

met een gespecialiseerd gezinscoach. Doel is preventie van problemen bij de kinderen. Zo 

kan het gezin de 1e fase en het behandeltraject gesterkt aangaan. >lees verder  
 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

'Watermethode helpt enorm in het rouwproces' 

Afscheid nemen van een doodgeboren kindje is ontzettend 

zwaar. ‘Dat een pasgeborene snel verkleurt en in uiterlijk 

verandert, maakt het er niet makkelijker op’, weet specialistisch 

verpleegkundige obstetrie Dominique Visser. ‘Dankzij de 

Watermethode krijgen ouders langer de tijd om op een waardige 

manier afscheid te nemen.’ >lees verder  
 

 

 

Prostaatklinieken bundelen krachten kwaliteitsnetwerk 

Vijf prostaatklinieken uit Groningen, Drenthe, Friesland, 

Overijssel en Gelderland wisselen de resultaten van operaties uit 

om hiermee de kwaliteit van zorg te verhogen. >lees verder  
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Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-07-2019          Marja van der Heide-Jalving, neonatoloog 

01-07-2019          Fons Potters, radioloog 

09-07-2019          Karlijn van Overvest, orthopeed 

01-08-2019          Willemijn Roukema, internist ouderengeneeskunde 

15-08-2019          Erik Phernambucq, radiotherapeut  

 

 

 

01-07-2019           Sander Peeters, orthopedisch chirurg 

De keuze voor de orthopedie was met name vanwege de 

praktische en probleemoplossende aspecten van het specialisme. 

Mensen kunnen helpen met het teruggeven van hun mobiliteit en 

het kunnen hervatten van hun dagelijkse leven. Gedurende mijn 

opleiding tot orthopedisch chirurg is vervolgens mijn voorkeur 

ontstaan voor het behandelen van problemen aan voornamelijk 

heup en knie en traumatologie.  

 

 

De complexe integratie en de optimalisering van de diagnostiek, (operatieve) behandeling 

en in het bijzonder ook de follow-up zijn mijns inziens cruciaal voor - de keuze van – het 

juiste beleid. 

Na een periode gewerkt te hebben als Chef de Clinique (Rijnstate Arnhem) wil ik mij nu 

verder toespitsen op de Traumatologie alhier in Isala. Gedurende mijn werkzaamheden 

zal ik mij dus concentreren op de patiënten die een ongeval hebben doorgemaakt naast 

de algemene orthopedische werkzaamheden.  
 

 

Gaan 

01-07-2019          dr. Elvin Kedhi, interventiecardioloog 

01-07-2019          Wim Aanhaanen, cardioloog 

01-07-2019          dr. Rik Lutgert, kno-arts  
 

 

Huisartsen: 

Per 01-10-2019 stopt Mans Mees met zijn praktijk in Wijhe. Leonie van der Graft en 

Pauline Roelofs nemen zijn praktijk over. 

Per 01-10-2019 stopt Floris Strumphler met zijn praktijk in Zwolle. Karin Zuurmond-

Tromp neemt zijn praktijk over.  
 



  

 

 

Beste collega's, 

Dank voor de samenwerking de afgelopen jaren. 

Ik heb veel plezier in mijn werk en ik ben 63. 

Eigenlijk is het wel mooi om op het hoogtepunt van je "roem" te 

stoppen , vind ik .. 

Voor mij is het tijd voor een verandering, méér vrije tijd, leuke 

dingen doen .. 

Mijn praktijk blijft gewoon op dezelfde wijze bestaan, op dezelfde 

locatie. De praktijk zal worden voortgezet door mijn opvolgster: 

Karen Zuurmond-Tromp, huisarts. 

Met hartelijke groet,                 Floris Strumphler, huisarts.  

 

 

 

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 

mailto:redactie@klikactueel.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=cde5289e1d&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=a40c1190b0&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=52d30ce0fc&e=38e803ac3f


  

 

 

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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