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PIM van de maand 

In deze rubriek geven we regelmatig een transmuraal incident of Positieve Intercollegiale 

Melding als voorbeeld voor een ieder om van te leren. 

 

Samenwerken om klachten patiënte te verminderen 

Een patiënte met longcarcinoom heeft progressieve dyspnoe. Zij heeft al niet veel bij te 

zetten, gezien haar ernstige ondergewicht. De huisarts overlegt met haar longarts, maar 

omdat er geen behandelopties zijn, wordt aangegeven dat diagnostiek niet zinvol is. 
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De huisarts raadpleegt hierop de radiotherapeut. Deze denkt mee over de optie of 

bestraling nog wat zou kunnen helpen. > lees verder 

  

Agendapunt voor uw Hagro- of Maatschapsvergadering 

Zit u binnenkort met uw collega’s om tafel? Spreek dan met elkaar af welke 2 collega’s dit 

jaar naar de Compagnonscursus gaan (mogen!). 

De commissie heeft een locatie in een prachtige omgeving uitgezocht. Benieuwd? 

In maart volgt de uitnodiging, dus wees er snel bij; reserveer nu vast donderdag 17 en 

vrijdag 18 september 2020 in uw agenda. 

De volgende gelegenheid is pas over 2 jaar…       
 

 

 

Agenda  

 

 

Donderdagavond 26 maart: workshop plastische chirurgie voor 

doktersassistenten 

Tijdens deze avond laten wij door middel van workshops zien welke weg 

de patiënt bij ons op de polikliniek doorloopt. We gaan dieper in op een 

aantal van de veelvoorkomende behandelingen die wij dagelijks verrichten 

bij onze patiënten. Ook vertellen onze secretaresses één en ander over 

verwijzingen, triage en vergoeding. >lees verder 

  

Donderdag 16 april: symposium Melanoom van theorie naar praktijk in Zwolle 

Op 16 april 2020 nemen wij zorgprofessionals graag mee in de nieuwste ontwikkelingen 

op het gebied van diagnostiek en behandeling van het melanoom. >lees verder  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief nieuw aanbod:  

 Gynaecologie/Urologie: verwijsafspraak 

bekkenbodemcentrum 

 Verloskunde: verwijsafspraak patiëntbespreking (let op 

geen verwijzing, maar vraag om zwangere te bespreken) 

>lees verder  
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Webshop Diagnosepunt 

De drie diagnostiekafdelingen van Isala: het Klinische Chemisch 

Laboratorium (KCL), het Pathologisch laboratorium (PA) en het 

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten 

(LMMI) geven sinds jaar en dag afnamematerialen uit aan 

huisartsenpraktijken (en andere externe aanvragers) voor het 

insturen van patiëntmateriaal voor diagnostiek. 

Tot nu toe gebeurde het aanvragen van de materialen per fax, 

e-mail of telefonisch. Om dit proces te vereenvoudigen en te 

moderniseren, is op initiatief van het LMMI onder de vlag van 

Diagnosepunt een gezamenlijke webwinkel ontwikkeld. >lees 

verder  
 

 

VGZ: contractering eerstelijnsdiagnostiek 

Door VGZ’s nieuwe contractaanpak ontvangen verzekerden geen of maar een 

gedeeltelijke vergoeding van laboratoriumdiagnostiek als onderzoek door niet-

gecontracteerde partijen wordt verricht. 

In GHOR regio’s Drenthe en IJsselland is Isala in 2020 gecontracteerd voor diagnostiek 

van klinische chemie, medische microbiologie, trombosedienst en pathologie. 

U kunt het patiëntmateriaal voor Isala dus volgens de gebruikelijke procedure in blijven 

sturen zonder dat uw patiënt een onverwachte eigen bijdrage hoeft te betalen. 

Meer weten? >lees verder.  
 

 

Enkele dagen sluiting buckykamers radiologie i.v.m. onderhoudswerkzaamheden 

I.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de radiologiesystemen van de buckykamers in poli 

Heerde en Steenwijk is het niet mogelijk om op deze dagen een röntgenfoto te maken in 

de betreffende poli. Patiënten waarbij het noodzakelijk is om dezelfde dag een foto te 

maken kunnen worden doorverwezen naar Radiologie Zwolle of Meppel. 

  

Poli Heerde:                                   Poli Steenwijk: 

Maandag 30-03                              Dinsdag 12-05 

Donderdag 17-09                           Dinsdag 17-11  
 

Tijdelijk geen spreekuur polikliniek Longgeneeskunde op locatie Isala Heerde 

De polikliniek Longgeneeskunde draait tot ten minste 1 september 2020 geen spreekuren 

op locatie Isala Heerde. Wij zijn genoodzaakt om deze spreekuren te verplaatsen naar 

Isala Kampen en Isala Zwolle vanwege de beperkte beschikbaarheid van de longartsen. 

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 
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geïnformeerd door polikliniek over de verplaatsing van dit spreekuur. Met vragen kunt u 

terecht bij: info.longarts@isala.nl, (038) 4242525  
 

 

 

Nog 48 patiënten met achillespeesklachten gezocht voor 

EXPAT-studie 

In september vorig jaar deden we de oproep om patiënten aan 

te melden voor de EXPAT-studie van de afdeling 

Sportgeneeskunde. We hebben inmiddels 30 patiënten met 

achillespeesklachten kunnen includeren. Maar we hebben er nog 

48 nodig. Kent u patiënten die mee willen doen? >lees verder  
 

 

 

Hulp bij nazorg kanker 

Nazorgcentrum IntermeZZo bestaat dit jaar alweer 10 jaar! Door 

het geven van voorlichting over de gevolgen van kanker en het 

bieden van ontspannende activiteiten helpt Nazorgcentrum 

IntermeZZo patiënten om de regie op hun leven te herpakken. 

Ook zijn er interessante workshops over omgaan met stress, en 

kanker & werk.  
 

 

In IntermeZZo werken ook ondersteuningsconsulenten. Zij kunnen patiënten met kanker 

en hun naasten helpen met het vinden van goede ondersteunende zorg en nazorg. 

Heeft u of hebben uw patiënten vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op via 

t (088) 572 10 60. >lees verder 

 

Op de foto ondersteuningsconsulenten Paula Huisman en Angela Diepman-Kloosterman  
 

 

 

Komen en gaan 

 

Medische staf: 

Komen 

01-01-2020        

01-02-2020         Marie-Chris Donders, MKA chirurgie 

01-02-2020         Stephan Malm, neuroloog 

20-02-2020         Eva Jacobs, fertiliteitsarts 

  

Voorstellen Artin Domanian, oogarts 

Per november 2019 ben ik begonnen als oogarts in het Isala, waar ik op locatie Zwolle en 

Meppel werkzaam ben. De opleiding tot oogarts heb ik in het Radboudumc in Nijmegen 

gevolgd, tijdens de specialisatie heb ik een differentiatie stage in UMC Utrecht gedaan. 
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Momenteel wonen mijn echtgenote en ik nog in Nijmegen, wij zullen naar regio Zwolle 

verhuizen medio deze zomer. Ik kijk met plezier uit naar de komende jaren in het Isala. 

  

Gaan 

01-02-2020        Lesanka Versluijs, chirurg 

01-02-2020        Jaap de Graaf, neuroloog 

 

Huisartsen: 

Per 01-03-2020 stopt huisarts Dita van Leeuwen in Wapenveld. Huisartsen Maarten Bijl en 

Floris van Werkum gaan dan samen verder.  
 

 

 

 

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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Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 

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