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Werkafspraak Osteoporose en fractuurpreventie 

De werkgroep Osteoporose met vertegenwoordiging vanuit huisartsen, internisten 

(inclusief geriater) en chirurgen heeft de werkafspraak osteoporose herzien. Op de app en 

site staat onder hulpdocumenten het document Algoritme fractuurpreventie, waarin snel 
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duidelijk is wat het onderzoek- en behandeladvies is voor elke specifieke patiënt. Deze 

werkafspraak wordt samen met de werkafspraak Schildklierafwijkingen vanaf februari 

2020 gepresenteerd in het Interlineprogramma. Lees hier de werkafspraak Osteoporose 

en fractuurpreventie. 

  

UMCG onderzoek betreffende calprotectine-test bij kinderen 

De afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG onderzoekt of een fecaal calprotectine 

sneltest de huisarts helpt om bij kinderen het onderscheid te maken tussen functionele 

buikklachten en de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (IBD). 

Momenteel wordt het inzetten van deze test bij kinderen door het NHG ontraden. 

In de regio Zwolle zullen de huisartsen benaderd worden om deel te nemen in dit 

onderzoek. 

Sophie Ansems, promovendus Huisartsgeneeskunde 

  

WA Communicatie besproken op de Zwolse Nieuwe 

Tijdens de bijeenkomst ‘de Zwolse Nieuwe’ op 7 november a.s. zal ook aandacht besteed 

worden aan de werkafspraken over communicatie die bij MCC Klik zijn vastgelegd. Deze 

werkafspraken werden dit jaar nog aangepast. 

Zie de aangepaste werkafspraak Communicatie. 

  

WA Postmortaal onderzoek herzien op een punt. 

De werkafspraak Postmortaal onderzoek is aangepast op een onderdeel. De verwijzend 

huisarts moet bij het insturen voor postmortaal onderzoek nagaan of bij de overledene 

gedacht moet worden aan de ziekte van Creutzfeld Jacob. In dat geval moet Isala de 

obductie niet uitvoeren, maar moet er contact gezocht worden met het prionlab in 

Utrecht. Bekijk hier de aangepaste werkafspraak Postmortaal onderzoek 

  

Nieuw redactielid Ochtendspits gezocht 

Via de Ochtendspits krijgen de huisartsen in Zwolle tweemaal per week een medische 

vraag per mail toegestuurd, veelal teruggrijpend op gegeven cursussen zoals Interline. 

Met als achtergrond: door herhaling zal cursusstof beter onthouden worden. Ook elders in 

Nederland wordt de Ochtendspits gebruikt en worden vragen gebruikt die een landelijke 

status gekregen hebben. In december zal in Huisarts en Wetenschap een artikel over de 

Ochtendspits gepubliceerd worden. >lees verder  
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7 november 2019 Zwolse Nieuwe: regionale 

kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten regio 

Meppel en Zwolle - auditorium Isala Zwolle 

De jaarlijkse kennismakings- en nascholingsavond voor 

huisartsen en specialisten: de Zwolse nieuwe. U kunt hier het 

programma lezen en u inschrijven: programma en inschrijven  

 

 

 

19 november, 26 november en 3 december: nascholing eerstelijnsdiagnostiek 

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

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de nascholing van afdelingen 

Klinische chemie, Medische microbiologie, Pathologie en Radiologie. Door de invoering van 

HiX hebben wij vorig jaar geen nascholing georganiseerd. Dit jaar pakken we de 

handschoen weer op met een veelzijdig avond die in het teken staat van het kind. Wij 

hopen van harte dat u bij de nascholing aanwezig kunt zijn. Op deze manier blijven we in 

contact en kunnen we van elkaar blijven leren. Een goede multidisciplinaire samenwerking 

versterkt de zorg voor onze patiënt. >lees verder  
 

 
 

 

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  
 

 

 

Zwolse Compagnonscursus: 17 en 18 september 2020 

De compagnonscursuscommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor de cursus in 

2020. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt begin 2020. Lees 

verder: https://mcc-klik.nl/compagnoncursus  
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ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Voor de locatie Meppel is het aanbod bij 

longgeneeskunde, combinatieafspraak Astma, per 1 

november uitgebreid. 

 

 

 

 Herindeling zorgaanbod: zorgaanbod polikliniek mond, kaak- en 

aangezichtschirurgie is vereenvoudigd. 

 Er zijn daarnaast drie nieuwe reguliere producten aangemaakt: 

          - Regulier consult orthognastische chirurgie 

          - Regulier consult snurken/OSAS 

          - Regulier kaakgewrichtsklachten TMD  

 Waarnemend artsen: indien uw AGB code in Vektis niet is gekoppeld aan de 

praktijk waaruit u verwijst, dient u te werken namens een superviserend arts. 

>lees verder  
 

 

 

Advies griepprik voor patiënten met kanker 

Elk jaar is er in de media veel aandacht voor het nut van de griepprik. Dit leidt tot veel 

vragen bij patiënten over of zij zelf een griepprik moeten halen en op welk moment. We 

de adviezen hieromtrent samengevat: >lees verder 

 

Werkgroep Medicatie Overdracht regio Meppel Zwolle 

Na de zomer is op initiatief van de Coöperatieve Apothekersvereniging Regio Zwolle 

(CAVRZ) en Isala een werkgroep ingesteld om de uitwisseling van medicatiegegevens 

tussen de 1e en 2e lijn in het verzorgingsgebied van Isala (Zwolle en Meppel) te 

verbeteren. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van Isala en alle betrokken 

apotheken en apotheekhoudende huisartsen in dit gebied. >lees verder  
 

 

 

Vanaf 5 november kan heel Isala veilig mailen met Zivver 

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

stap in de beveiliging van privacy-gevoelige informatie. Eerder 

dit jaar zijn we gestart met beveiligd mailen via Zivver, in de 
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eerste instantie in een pilot. Vanaf 5 november a.s. kunnen alle 

medewerkers van Isala veilig mailen met Zivver. >lees verder  
 

 
 

 

Praatplaat over nierfalen helpt bij het maken van keuze 

voor behandeling 

mProve, een samenwerkingsverband van vijf ziekenhuizen, heeft 

een praatplaat ontwikkeld over de werking van de nieren en  
 

 

 

nierfalen. De praatplaat is bedoeld als visuele ondersteuning tijdens het 

voorlichtingsgesprek over nierfalen tussen zorgverlener en patiënt. Een belangrijk gesprek 

omdat daar ook de keuze voor de behandeling besproken wordt. De praatplaat werd 

officieel in gebruik genomen tijdens de landelijke Week van de Alfabetisering die dit jaar 

startte op 9 september. >lees verder  
 

 
 

 

Isala Oncologisch centrum ontvangt erkenning voor drie 

expertisecentra  

De vereniging van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen 

(STZ) heeft drie topklinische expertisecentra benoemd binnen 

Isala Oncologisch centrum in Zwolle. Het gaat om de 

behandeling van dikke darm en endeldarmkanker, borstkanker 

en lever-, alvleesklier- en galwegaandoeningen. >lees verder  
 

 

 

 

 

Innovaties en publicaties  

 

 
 

 

Baarmoeder sparen vaak beste optie 

Vrouwen met verzakkingsklachten waarbij opereren nodig is, 

hebben het meeste baat bij een baarmoedersparende operatie. 

Deze opzienbarende conclusie volgt na tien jaar onderzoek dat is 

uitgevoerd in het Isala Vrouw-kindcentrum. ‘Dit is goed nieuws 

voor deze patiëntencategorie’, verzekeren onderzoekers en (uro-

)gynaecologen dr. Renée Detollenaere en dr. Hugo van 

Eijndhoven. >lees verder  
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Kwart eeuw stamceltransplantaties met eigen stamcellen 

in Isala 

Een bijzonder jubileum, want 25 jaar geleden vond de eerste 

stamceltransplantatie met eigen stamcellen plaats in Isala. 

Internist-oncologen Juleon Coenen en Rien van Marwijk Kooy 

stonden beiden aan de wieg van deze behandeling. ‘Samen met 

laboratoriumarts Ellen Kramer, benadrukken beide specialisten. 

Een stamceltransplantatie is teamwork van het laboratorium en 

de afdeling Hematologie van Isala Oncologisch centrum.’ >lees 

verder  
 

 
 

 

‘Veiligere en betere zorg dankzij 3D-technologie’ 

Ziekenhuizen en techniek kunnen niet meer zonder elkaar. In 

Isala worden dagelijks zo’n 20 duizend apparaten gebruikt. Van 

hartbewakingsmachines tot infuuspompen en sinds kort 3D-

printers. Deze 3D-printers worden gebruikt op de afdeling Mond-

, kaak- en aangezichtschirurgie en meer achter de schermen op 

de afdeling Medische technologie. >lees verder  
 

 

 

 

 

Komen en gaan 

 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-10-2019          Esther Wijnands - van den Berg, neonatoloog 

 

Sinem Kilic en Wouter Jansen Klomp zijn per 1 oktober jl. aangesteld als fellows binnen 

de vakgroep cardiologie.  
 

 

 

Gaan 

30-09-2019          Rob Gründeman PhD 

01-10-2019          dr. Peter Bloembergen, arts microbioloog 

31-10-2019          dr. Jos Bart, patholoog  
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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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