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Isala is een groot regionaal, topklinisch ziekenhuis en trauma
centrum met twee ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en 
poliklinieken in Heerde, Kampen en Steenwijk. 

Onze 7000 medewerkers staan dag in dag uit klaar om onze patiënten 
de beste zorg te bieden. 690 duizend mensen beschouwen Isala als  
hun ziekenhuis voor algemene ziekenhuiszorg. Naast algemene medisch 
specialistische zorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal 
hooggespecialiseerde functies. Voor deze zorg komen ook mensen  
uit omliggende ziekenhuizen en ver daarbuiten naar Isala.  
Isala is traumacentrum voor Zwolle en omstreken en heeft  
een gespecialiseerde IC-functie voor pasgeborenen.

Onze strategie 
Om ervoor te zorgen dat de zorg in Isala antwoord blijft geven op de 
uitdagingen waar we elke dag voor staan, vernieuwen we elke drie jaar 
Isala’s strategie, gevisualiseerd in onze strategiepiramide. De basis van  
de piramide wordt gevormd door onze kernwaarden. Daarboven staan 
alle stappen die nodig zijn om te komen tot de top van de piramide: 
patiëntwaarde. Die top is wat we met zijn allen willen bereiken:  
waarde toevoegen voor onze patiënten en hun naasten.
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De uitdagingen die voor ons liggen
De komende jaren ligt onze uitdaging bij het tegemoet komen aan de 
stijgende en veranderende zorgvraag. Niet alleen worden we ouder,  
we blijven ook langer thuis wonen, zodat zelfstandigheid en zelfred-
zaam heid wezenlijker worden. Het perspectief verschuift steeds verder 
van het behandelen en genezen van ziekten naar het bevorderen van 
(positieve) gezondheid. Aandacht voor preventie neemt toe en we 
worden uitgedaagd om meer gezonde levensjaren toe te voegen.  
Dat betekent dat we op een andere manier en ook eerder in het  
leven van mensen een rol willen spelen om later erger te voorkomen.  
Ook dat is waarde toevoegen voor onze patiënten. Tegelijk nemen  
de verwachtingen over de resultaten van zorg zoals die door Isala 

geboden wordt toe. Technologische ontwikkelingen – onder andere  
op het gebied van diagnostiek, farmacologische zorg en operatieve 
interventies – leggen de lat steeds hoger, maar kunnen ons ook  
helpen in het vinden van slimme oplossingen voor de toenemende 
schaarste aan personeel. We zetten in op de verdere groei van ons 
aanbod connected care waarbij we oog houden voor patiënten  
die minder makkelijk met deze nieuwe toepassingen uit de voeten 
kunnen. Daarnaast zoeken we nog intensiever naar samenwerking  
met de zorgaanbieders om ons heen: ziekenhuizen, eerstelijnszorg,  
langdurige zorg en openbare gezondheidszorg: met elkaar  
borgen we de toegankelijkheid voor patiënten die ons echt  
nodig hebben. 

Ons perspectief



Slimme zorg door gemotiveerde professionals
Deze zorginhoudelijke uitdaging gaat gepaard met twee andere 
uitdagingen. Ten eerste de uitdaging om de  zorg toegankelijk en 
kwalitatief van een hoog niveau te houden, terwijl de verwachting  
is dat het aantal medewerkers in de zorg niet zal toenemen. Het wordt dus 
steeds belangrijker om medewerkers voor ons te winnen, hen op te leiden 
en aan ons te binden. Daarnaast gaan we ons werk nog beter en slimmer 
organiseren, met minder verspilling. Verdergaande digitalisering en 
technologische ondersteuning moeten ons daarbij gaan helpen. Met als 
resultaat: slimme zorg door gemotiveerde professionals in slimme 
ziekenhuizen in slimme en effectieve zorgnetwerken. Ten tweede de 
uitdaging om dit binnen beperkte financiële kaders te doen. De komende 
jaren zal het overheidsbeleid gericht blijven op een beperkte financiële 
groei van de zorg en van de medisch specialistische zorg. We gaan 
investeren in slimmere, duurzamere zorg. 

We doen al veel goed (en gaan dit nog beter doen)
Passende zorg zal de komende jaren een belangrijk overkoepelend 
begrip van het overheidsbeleid en het Integraal zorg akkoord (IZA) zijn. 
Passende zorg voegt begrippen als waardegedreven zorg, de zorg op de 
juiste plaats, samen beslissen en gepast gebruik samen. Elementen die  
al jaren in Isala’s strategie en werkwijze een centrale plaats innemen, maar 
waarop we nu nog een tandje bijschakelen. De komende jaren zetten we 

in op een versnelling om ervoor te zorgen dat alle zorg die we in Isala 
bieden passende zorg is. Zo vullen we het begrip patiëntwaarde verder in. 
Passende zorg is daarmee het overkoepelende thema van Isala’s strategie. 

Duurzaamheid wordt nog belangrijker
De wellicht allergrootste uitdaging is gekoppeld aan het realiseren van 
duurzame zorg, zowel op het gebied van energie en CO2-footprint,  
als op het gebied van grondstoffen en verspilling. De komende jaren 
worden we geconfronteerd met stevige uitdagingen en meer 
onvoorspelbaarheid op alle terreinen. Energie- en grondstofprijzen 
stijgen, zodat we niet alleen voor een gezondere planeet, maar ook  
voor een gezonde bedrijfsvoering moeten investeren in duurzaamheid. 
Omdat Isala de strijd tegen verspilling al lang hoog in het vaandel heeft, 
kunnen we hier slagvaardig mee doorgaan. We bouwen verder op de 
resultaten tot nog toe.

We zijn er klaar voor
Al deze ontwikkelingen maken de toekomst minder goed voorspelbaar. 
Dat betekent dat we snel moeten kunnen inspelen op veranderingen. 
Flexibiliteit, weerbaarheid en teamwork zullen aan belang winnen.  
De organisatieontwikkeling van Isala ging daar de afgelopen jaren al  
van uit. We gaan daarmee door en zetten waar nodig en mogelijk een 
tandje bij. Samen maken wij Isala beter en slimmer. 



Wij staan naast de patiënt
Isala levert patiëntgerichte zorg. We bejegenen onze patiënt prettig, 
gastvrij en met compassie. Onze artsen en zorgverleners staan als 
partner naast de patiënt en zijn of haar naasten om hen bij te staan  
bij het maken van de juiste keuze en het geven van passende zorg.  
Zij betrekken daarbij diens omgeving, gezin en mantelzorgers.  
Zij beslissen niet voor de patiënt, maar samen met de patiënt.  
Samen kijken zij wat passende zorg is. Soms is dat hoogtechnologische 
zorg en soms is dat juist helemaal niets doen. De inzet van een 
behandeling is niet ‘alles doen wat mogelijk is’, maar dat doen  
wat de patiënt meerwaarde oplevert. 

We geven de patiënt meer regie
Wij geven patiënten daarbij steeds meer de regie over hun zorg  
en gezondheid, vanuit hun eigen leefsituatie, ondersteund met de 
modernste e-healthoplossingen. Waarbij we ook oog houden voor 
patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Waar mogelijk verlenen  

we zorg bij hen thuis. Connected care helpt daarbij. Isala gelooft in  
deze ontwikkeling en zet technologische vernieuwingen zo in dat  
ze de zorg voor onze patiënten merkbaar beter maken. 

Patiëntwaarde     =     Veiligheid + Uitkomsten van Zorg + Beleving
                        

              Kosten (inclusief Verspilling)
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Willem Tanghe, behandeld  tegen 
Barret-slokdarm

Van een Barrett-slokdarm had Willem Tanghe nog nooit gehoord. 
Toen de arts in het St. Jansdal in Harderwijk hem doorverwees  
naar Isala, hoorde hij de term voor het eerst. ‘Ik kende het niet.’

Al van jongs af aan had Willem veel last van brandend maagzuur. 
‘Tussen de maag en de slokdarm zit een klepje die bij mij niet goed 
afsluit. Ik krijg daar medicijnen voor. Die helpen goed, maar ik heb ook 
vaak zittend geslapen omdat het maagzuur terug de slokdarm inliep.’ 
Omdat Willem al zo lang klachten had, ging hij jaarlijks voor controle 
naar het ziekenhuis in Harderwijk. ‘De arts vertrouwde het niet en 
verwees mij door.’

Andere kleur
‘Dokter Alkhalaf legde uit dat het slijmvlies in mijn slokdarm een  
andere kleur had’, vervolgt Willem. ‘Ook zag hij onrustige cellen en na 
onderzoek bleek dat het kwaadaardig was. Dan val je van je stoel als je 
dat hoort. Gelukkig was het niet uitgezaaid. Alkhalaf legde mij uit dat  
ik twee opties had. Een operatie waarbij de hele slokdarm zou worden 
verwijderd of een warmtebehandeling, waarbij ze de kwaadaardige 
cellen uit mijn slokdarm zouden schrapen met daarna een intensief 
controle traject. Ik koos voor het laatste.’

‘Ik had twee opties’

Spanning 
Het was een behandeling die toen nog in onderzoeksfase was.  
‘Ik deed mee voor mijzelf maar ook voor anderen. Misschien had  
een toekomstig patiënt er nog iets aan. Na de behandeling werd  
ik om de drie maanden een dag opgenomen voor verschillende 
onderzoeken. Daarna was het wachten op de uitslag. Dat wachten 
heb ik echt onderschat. De spanning die dit mij en het thuisfront gaf, 
was enorm. Dat gaat nu beter. Het is al weer langer geleden, dan ga 
je er vanuit dat het goed zal zijn. Nu heb ik nog twee keer per jaar 
controle, straks nog maar één keer.’



Onze zorg is veilig
Een patiënt moet zich binnen Isala te allen tijde in veilige handen weten. 
Bij al onze handelingen is veiligheid ons eerste aandachtspunt.  
Isala-medewerkers voldoen aan alle opleidingseisen; we hebben 
gemotiveerde medisch specialisten, verpleegkundigen en vele andere 
professionals. We monitoren uitkomsten van zorg, onderzoeken 
incidenten om ze in de toekomst te voorkomen en doen onderzoek  
naar betere behandelmethoden. Om onze kwaliteit te garanderen, 
werken we volgens de normen van JCI, hét internationale kwaliteits-
keurmerk voor ziekenhuizen. Door als Isala te voldoen aan de normen 
van JCI en andere relevante kwaliteitskenmerken laten we zien dat de 
door ons verleende zorg aan de hoogste eisen voldoet. Binnen deze 
strategieperiode wil Isala blijven behoren tot de beste 5 ziekenhuizen 
van Nederland, gemeten met de SIRM-benchmark.

Kwaliteit
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Wij overtreffen de verwachtingen van de patiënt
De resultaten van de zorg die patiënten in Isala ontvangen, moeten 
aantoonbaar goed zijn. Ons uitgangspunt hierbij is de patiënt te  
helpen om de levenskwaliteit in zijn of haar dagelijks leven zo hoog 
mogelijk te maken. Onze zorg is daarbij niet alleen patiëntgericht,  
maar vooral persoons- of gezinsgericht; mensen staan nooit op  
zichzelf met hun ziekte. 

We hebben extra oog voor wat patiënten en naasten met beperkte 
gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid of een andere culturele 
achtergrond nodig hebben om zelf meer regie over hun gezondheid te 
nemen. We informeren onze patiënten afgestemd op hun behoefte en 
kennisniveau. De patiënt wordt waar mogelijk betrokken bij zijn of haar 
behandeling en bij de weg naar herstel. Door het inzetten van connected 
care en het digitale patiëntenplatform MijnIsala, geven we patiënten 
meer en meer de regie over hun eigen behandeling. Wij willen de 
verwachtingen van onze patiënten overtreffen. 

In Isala beslissen patiënt en zorgverlener samen over wat passende  
zorg is. Door samen te beslissen komen hun werelden samen: de kennis 
van de patiënt over zijn of haar situatie, wensen en behoeften én de 
kennis van de zorgverlener. Bij een pijnlijke heup gaat het niet om de 
operatie, maar om weer kunnen spelen met je kleinkinderen of kunnen 
fietsen naar het werk. Vaak is een kunstheup dan een goede keuze,  
maar soms is een combinatie van fysiotherapie, pijnstilling en adviezen 
om anders te bewegen een beter passende behandeling. 

Over de uitkomsten van onze zorg zijn we duidelijk. Passende zorg  
en evidence-based werken zijn onze uitgangspunten, gekoppeld aan 
gezamenlijke besluitvorming met veel aandacht voor de voorkeuren  
en ervaringen van de individuele patiënt. 

Zorguitkomsten
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In Isala kijken we elke dag hoe we de kwaliteit van onze 
zorg verder kunnen verbeteren. De zorguitkomsten en de 
impact daarvan op de patiënt spelen daarbij een grote rol in. 
Hoe werkt dat? Programmamanager Marieke de Boer vertelt.

‘Binnen Isala streven we ernaar waarde voor de patiënt te creëren. 
Dat gaat verder dan alleen het verhelpen van een ziekte of pijnklacht. 
Het gaat ook om aandacht hebben voor de impact die het ziek zijn op 
iemands leven heeft. Ieder mens is immers meer dan alleen zijn of 
haar aandoening’, begint Marieke haar verhaal.

Betere gesprekken in de spreekkamer
‘Om boven tafel te krijgen welke uitkomsten voor een patiënt belangrijk 
zijn, zetten we sinds 2017 in Isala PROMs in. Dit staat voor Patient 
Reported Outcome Measures. Inmiddels werken twaalf afdelingen 
volgens deze wijze. Patiënten vullen de PROMS-vragenlijsten digitaal 
in voorafgaand én na de behandeling. Zo wordt uitgevraagd hoe het 
fysiek, mentaal en sociaal met hem of haar gaat. De antwoorden zijn 
daarna te zien in een patiënten dashboard, zodat de zorgverlener in 
één oogopslag kan zien wat de resultaten zijn.’

‘Aan de hand van de antwoorden kunnen de zorgverlener en patiënt 
vervolgens in de spreekkamer beter bespreken welke klachten er in het 

dagelijks leven van de patiënt spelen en wat er aan gedaan kan 
worden. Denk bijvoorbeeld aan somberheid of angstklachten, moeite 
met eten, maar ook problemen op seksueel gebied. Als je geen oog 
hebt voor dergelijke klachten zal de uitkomst van de behandeling 
– hoe goed bijvoorbeeld de operatie ook gelukt is – vanuit de 
patiënts beleving nooit voldoende zijn.’

Marieke de Boer, programmamanager 

‘ Zorgkwaliteit is meer dan alleen 
het verhelpen van een ziekte of pijn’

Lees verder >



Meer inzicht dankzij data
Naast betere gesprekken in de spreekkamer geven de PROMs  
ook inzicht hoe de zorg verder verbeterd kan worden. Marieke: 
 ‘Het mooie is dat alle uitkomsten van de PROMs te zien zijn in  
een dashboard, samen met de klinische uitkomsten van de zorg.  
Een klinische uitkomst is bijvoorbeeld of er complicaties opgetreden 
zijn, of er na een oncologische behandeling restcellen achtergebleven  
zijn of dat een her-operatie nodig is.’

‘Aan de hand van deze dashboards kunnen de multidisciplinaire teams 
op groepsniveau bijvoorbeeld de uitkomsten van twee behandelingen 
vergelijken. Zijn vrouwen met incontinentie-klachten beter geholpen 
met een operatie of met een pessarium? Komen er meer complicaties 
voor bij de ene behandeling dan bij de andere?  
Er kan zelfs per operateur gekeken worden bij wie de meeste complica-
ties voorkomen. Stel dat bij de ene chirurg meer complicaties optreden, 
dan kan het team met elkaar uitzoeken hoe dat komt. Zo helpen de 
dashboards bij het continu verbeteren van de zorg.’



Wij zijn gastvrij
Gastvrijheid is binnen Isala een groot goed. Naast goede zorg,  
die aansluit bij de patiënt, kunnen onze patiënten rekenen op een 
persoonlijke bejegening, oprechte aandacht en een gastgerichte 
ontvangst. Daarnaast richten we onze zorgprocessen in rond onze 
patiënten en waar mogelijk op bepaalde patiëntgroepen gerichte 
zorgketens. Bij het aannemen en opleiden van nieuwe medewerkers 
maakt patiënt- en servicegericht zijn onderdeel uit van de selectie en 
opleiding. In heel Isala staan gastvrouwen en -heren klaar voor patiënten 
en bezoekers, om hen te helpen bij vragen of om hen te begeleiden naar 
hun afspraak. Voor patiënten die slecht ter been zijn, is zowel binnen  
als buiten het ziekenhuis passend vervoer geregeld. Ook richting onze 
partners – huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen, zorgverzekeraars, 
andere ziekenhuizen en ambulancediensten – zijn wij gastvrij.  
We streven naar goede samenwerking en optimale zorgprocessen  
met onze partners. Ons doel is onze samenwerking zo in te richten  
dat allen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en patiënten hun  
zorg op de juiste plek kunnen ontvangen. Isala zet daarbij speciaal in  
op een brede toepassing van e-healthmogelijkheden. 

Onze patiënten helpen ons verbeteren
Wij zijn pas tevreden als onze patiënten bovengemiddeld tevreden zijn 
over de ervaren beleving in Isala (NPS ≥ 50). Dit meten we continu via  
de Net Promotor Score. Via ons continue PTO (Patiënt Tevredenheid 
Onderzoek) vragen we onze patiënten om de door ons geboden zorg  
te beoordelen en verbetermogelijkheden aan te geven. Via het 
Isala-klantenpanel praten Isala-patiënten mee over verbeteringen in  
ons zorgproces. We maken hierbij systematisch gebruik van PREMs  
en PROMs. 
Met patiënten houden we spiegelgesprekken om te leren van hun 
ervaringen. In de zorgketens praten patiënten mee over de organisatie 
van de zorg en betrekken we patiënten actief bij het maken van de voor 
hen juiste keuzes binnen hun zorgpad. Ook tekenen we verhalen van 
patiënten op om zo hun ervaringen te delen met medepatiënten en 
collega-zorgverleners.

Beleving
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Bijna twee jaar geleden was er in Isala een oproep welke afdeling 
een VR-bril zou willen testen. Spoedeisende hulp verpleegkundige 
en gipsverbandmeester Patrick Laat: ‘Wij waren benieuwd hoe wij 
de bril konden gebruiken op de gipskamer. De conclusie: vooral 
kinderen die wij regelmatig terugzien voor redressiegips hebben 
er baat bij. Maar wij als gipsverbandmeesters ook.’

Redressiegips gebruik je bij kinderen die een klompvoet hebben of die 
de neiging hebben om op hun tenen te lopen. Patrick: ‘Het is vaak een 
traject van minimaal zes weken en dan iedere week een gipswissel.  
Het aanbrengen van het gips kost veel tijd en vergt aandacht en 
concentratie. Het is een secuur proces. Je moet het been in de  
goede positie hebben, maar de spieren van die kinderen zijn sterk en 
gespannen. Wij merkten dat als zij een VR-bril droegen, zij meer 
ontspannen waren. De kinderen zijn afgeleid en wij kunnen de 
gipsapplicatie op de juist manier en zonder weerstand aanleggen.’

Een praatje
Voor korte gipswissels zetten Patrick en zijn collega’s de bril niet in.  
‘Het kost toch wel tijd en vaak willen kinderen ook wel zien wat er 
gebeurt. Ook merken wij dat volwassenen weinig behoefte hebben aan 
het dragen van een VR-bril. Ouderen die wij regelmatig zien, hebben 
veel liever een praatje. Ik merk sowieso dat kinderen meer hebben met 
de VR-bril dan volwassenen. De content die op deze bril staat is ook 
vooral voor kinderen. Van eenvoudige schietspelletjes tot een knalroze 
achtbaan voor de allerjongsten. Ik ken een meisje dat regelmatig bij ons 
is voor nieuw gips en zij kan er geen genoeg van kan krijgen.’

Pijnstillend
De gipskamer deelt de VR bril samen met de SEH. Patrick: ‘Ook op 
deze afdeling gebruiken wij de bril vooral om kinderen af te leiden. 
Maar wij bieden de bril nooit meteen aan. Eerst moet het stof zijn 
neergedaald. Vergeet niet, je ontneemt iemand één van zijn 
zintuigen als je de bril opzet. Als het kind stabiel is, dan kan het 
prima. Wij merken dat de afleiding pijnstillend werkt. Even is iemand 
in een andere wereld en de pijnlijke breuk of aandoening is vergeten. 
Je moet gewoon goed kijken wie wanneer de bril nodig heeft. Soms 
zetten wij hem als zorgmedewerker zelf even op. Even virtueel rustig 
zitten naast je tentje en staren naar een kampvuur. Daarna ben je 
weer fitter voor de werkelijke wereld.’

‘Afleiding in een roze achtbaan’
Patrick Laat, gipsverbandmeester



Wij houden de zorg betaalbaar 
Isala voelt zich maatschappelijk verplicht om de zorg ook op lange 
termijn binnen onze regio beschikbaar te houden. Door passende zorg 
te leveren besparen we kosten en voegen we daadwerkelijk waarde toe 
voor de patiënt. Deze passende zorg geven we op de juiste tijd op de 
juiste plek. We verplaatsen zorg de komende jaren steeds vaker vanuit 
het ziekenhuis naar de patiënt thuis en zoeken samen met de eerste lijn 
en het sociaal domein naar mogelijkheden om de zorg op een meer 
passende plek aan te bieden. 

Wij werken efficiënt en gericht op toegevoegde waarde
Het tegengaan van verspilling is belangrijk om de zorg betaalbaar  
en toegankelijk te houden, de zorg voor onze patiënten nog beter  
te maken en tegelijkertijd om onze medewerkers een goede en 
professionele werkomgeving te bieden waarin voldoening en 
werkplezier voorop staan. 
Het tegengaan van verspilling doen we op verschillende manieren: 
•    Via onze Isala op koers-aanpak (waar de Lean-methodiek een 

belangrijk onderdeel van is) pakken we verspilling in de werkwijzen  
en zorgprocessen binnen Isala aan. Zo proberen we onnodige 
handelingen, dubbel werk en de verspilling van talent tegen te gaan.

•    Via het programma Gepast gebruik; elke behandeling in Isala moet 
waarde toevoegen aan een patiënts leven. Voegt een behandeling 
geen waarde toe aan een patiënts leven, dan moet de behandeling  
niet gegeven worden.

 

Kosten Verspilling
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Samen maken wij Isala 
Isala’s 7000 medewerkers zetten zich dag in dag uit in om onze 
patiënten de beste zorg te leveren. Zonder hen zijn wij geen Isala.  
Wij voorzien dat de arbeidsmarkt in de komende periode steeds  
meer onder druk komt te staan. Om te borgen dat we onze zorg ook  
in de toekomst kunnen blijven aanbieden, wil Isala de beste en meest 
aantrekkelijke opleider en werkgever zijn. Dat doen we door te zorgen 
voor werkplezier, volop ontwikkelkansen te bieden en aandacht te 
hebben voor een goede balans tussen werkdruk en ontspanning.  
Om nieuwe medewerkers aan ons te binden, bieden we opleidings-
trajecten en laten we actief zien wat Isala te bieden heeft.  
Isala’s topklinische profiel kan bijdragen aan het aantrekken van  
nieuwe collega’s. Isala biedt een uitdagende werkplek aan artsen, 
verpleegkundigen en andere zorgverleners, maar zeker ook  
aan mensen die zich binnen de ondersteunende diensten en 
staffuncties volop willen ontwikkelen. 

De beste werkgever willen we zijn door het bieden van:

Werkplezier
Medewerkers zijn waardevol voor Isala. Zij verdienen  
het om met plezier en energie hun werk te kunnen doen, 
nu en later. Daarom hebben we Isala-breed veel 
aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid  
van medewerkers. Pas als je goed voor jezelf zorgt, 
kun je nog beter voor een ander zorgen.  
Daarom is het belangrijk om met plezier en 

energie te werken en een goede balans te vinden tussen zorgen voor 
een ander en zorgen voor jezelf, tussen privé en werk en werkdruk en 
werkplezier. Met het programma Sterk & Fit ondersteunen we onze 
medewerkers hierbij. 
We zien dat onze medewerkers in verschillende levensfasen verschil-
lende rollen hebben: ouderschap, mantelzorg, vrijwilligerswerk, etc.  
Het op een goede manier combineren van deze rollen met werk  
geeft de nodige uitdagingen. Samen met onze medewerkers  
willen we uitzoeken wat Isala hierin nog meer kan betekenen. 
Door in te zetten op smart hospital-voorzieningen zorgen we  
ervoor dat we de beschikbare technologie maximaal inzetten,  
zodat medewerkers meer tijd kunnen besteden aan de echte zorg. 

Diversiteit 
Diversiteit binnen onze Isala-medewerkers vinden we belangrijk.  

We streven naar een werkomgeving waarin mensen zich thuis 
voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun culturele 

achtergrond, persoonlijkheid, werkvermogen, persoonlijke 
kenmerken, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, 

levensfase, etc. Onze kernwaarden – professioneel, met hart  
& ziel, open & transparant en innovatief – vormen het 

kompas voor onze instelling en ons gedrag. Ze vormen  
de leidraad voor hoe we in Isala werken en wat we van 

elkaar mogen verwachten. We willen ontdekken hoe 
we onze wervingskracht kunnen inzetten om de 

diversiteit binnen Isala te vergroten en mensen  
aan Isala te verbinden en uiteraard te behouden.

Onze mensen 
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Isala digibeter
Binnen Isala is steeds meer (innovatieve) technologie beschikbaar. 
Sommige medewerkers vinden dit fijn en zijn er handig mee, anderen 
vinden het nog spannend. Een grote groep werkt ermee maar zou deze 
vaardigheden eigenlijk nog verder willen verbeteren. Daarom zijn we 
binnen Isala gestart met digi-coaches. Dit zijn medewerkers die collega’s 
helpen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Deze werkwijze 
is zo succesvol, dat we hebben besloten deze aanpak op meer plekken te 
bieden. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe leermiddelen en stimuleren 
we digitaal leiderschap. Samen maken wij Isala digibeter.

Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden 

Zorgverleners voor nu en de toekomst
We zijn een groot opleidingsziekenhuis, waar we onze huidige en  
nieuwe professionals opleiden voor de zorgvraag van nu en de 
toekomst. De veranderende zorgvraag vereist nieuwe competenties  
van onze professionals op het gebied van patiëntgerichte zorg, 
interprofessioneel samenwerken, (zorg)technologie en duur-
zaamheid. Deze thema’s vormen een belangrijk onderdeel  
van onze opleidingen en leertrajecten. Deze opleidingen  
en leertrajecten geven we op een innovatieve manier  
vorm, bijvoorbeeld door het gebruik van VR, simulatie  
en digi-coaches. 

Om meer professionals op te leiden, zetten we in op nieuwe 
opleidingsvarianten en andere vormen van begeleiding en leren, 
ondersteund door technologie. Ook werken we steeds nadrukkelijker 
samen met partners in de regio. Zo zorgen we er samen voor dat we 
voldoende professionals opleiden om te voldoen aan de vraag in onze 
regio. We bieden een leerklimaat waar studenten en jonge professionals 
zich veilig voelen om te leren en zich te ontwikkelen.

Om onze medewerkers te binden, bieden we volop leer- en 
ontwikkelmogelijkheden, zowel in als buiten het werk. We faciliteren  
de doorstroom naar andere functies. We bieden diverse traineeships  
om door te groeien naar de functie van operationeel leidinggevende  
of het hoger management en werken actief aan het verder ontwikkelen 
van onze leiderschapscompetenties. 
Voor verpleegkundigen, onze grootste beroepsgroep, creëren  
we aantrekkelijke loopbaanpaden. Zij kunnen zorg met kwaliteit,  
onderwijs of onderzoek combineren in één functie. Door kortere, 
flexibele opleidingstrajecten kunnen zij makkelijker doorstromen  
naar een andere functie of werken binnen twee specialismen. 
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‘Elke dag stel ik mezelf de vraag: “Waarom doe ik wat ik doe? 
Klopt het nog wel wat ik doe?” Dat past goed bij het Isala-motto: 
‘een leven lang leren’. Mijn advies is om de kansen te benutten die 
Isala je als werkgever biedt. Er zijn veel ontwikkelingsmogelijk-
heden, maar je moet de kansen wel zien, aanpakken en durven 
nemen. Maak het vooral bespreekbaar. Je zult zien dat er dan 
zoveel mogelijk is.’

Van student naar regieverpleegkundige
‘In 2003 begon ik als BBL-student verpleegkunde mbo-niveau 4.  
Vier jaar later startte ik op de verpleegafdeling Maag-, darm- en 
leverziekten (MDL). Na mijn mbo-opleiding heb ik de specialisaties  
tot MDL- en Endoscopieverpleegkundige afgerond. Specialisaties die 
me nog meer knowhow hebben gebracht over de coördinatie van zorg 
binnen de totale MDL-zorgketen. Vorig jaar heb ik mijn hbo-bachelor 
verpleegkunde behaald. Het is mede dankzij de kansen die Isala heeft 
geboden om te kunnen studeren en leren, dat ik sta waar ik nu sta.’ 
 
Kartrekker
‘Na het behalen van mijn bachelor ben ik aangesteld als regieverpleeg-
kundige. Dat betekent dat ik andere aanvullende verantwoordelijkhe-
den heb en specifieke taken op het gebied van coördinatie, kwaliteit  
en zorgvernieuwing oppak. Naast de directe patiëntenzorg vervul ik een 
voorzittersrol in de werkgroep VIM (Veilig Incidenten Melden) en neem 
ik deel aan kwaliteitsprojecten. Daarnaast heb ik een coachende rol 
voor mijn collega’s. Ik ben nu meer de kartrekker en vanuit een 
helicopterview geef ik mijn werkzaamheden vorm. Ik signaleer wat 
beter kan, neem daarin het voortouw en neem de afdeling daar  
ook in mee.’

Toekomstideeën
‘De komende tijd ga ik aan de slag als expert bij de Isala Academie.  
Ik ga me bezighouden met de functiedifferentiatie van regiever-
pleegkundigen en verpleegkundigen. Verpleegkundigen mogen  
het voortouw nemen, dat vind ik belangrijk. Je hoeft niet binnen de 
gebaande paden te werken, er is ook een eigen stukje wat je mag 
vormgeven als verpleegkundige. En daaruit ontstaan ongetwijfeld 
weer andere, mooie dingen.”

‘ Ik benut de kansen die Isala mij biedt’
Roos Gerrits-van Oenen, regieverpleegkundige



Onderzoek 

Onze focus en ambities
Om hoogwaardige zorg te leveren en te innoveren is wetenschappelijk 
onderzoek van groot belang. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek 
belangrijk om talentvolle en ambitieuze zorgprofessionals aan te trekken 
en te behouden. De focus voor wetenschappelijk onderzoek komt met 
name te liggen bij de topklinische zorg en onze thema’s rond passende 
zorg (waardegedreven zorg, connected care, zorgevaluatie en gepast 
gebruik). Een goede data-infrastructuur is hierbij cruciaal.

Voor wetenschappelijk talent creëren we een goede structuur. Daarmee 
worden de huidige onderzoekslijnen doorontwikkeld aansluitend op de 
expertisecentra en thema ’s. We zetten in op deze talentontwikkeling 
door het aanbieden van masterclasses en het excellentenprogramma 

aan talentvolle onderzoekers (specialisten en verpleegkundigen) die 
eigen onderzoekslijnen opzetten en doorontwikkelen. Hiermee bieden 
we carrièreperspectief en stimuleren we de samenwerking met andere 
kennisinstellingen. We zetten in op het versterken van de kwaliteit van 
het verpleegkundig onderzoek. 

De komende jaren intensiveren we de samenwerking met andere 
kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen). Met de Universiteit 
Twente (UT), het UMCG en Windesheim breiden we de lopende 
initiatieven verder uit. Hiervoor zijn al concrete plannen. Ook kijken  
we naar de mogelijkheid voor dubbelaanstellingen van hoogleraren.  
Isala zal de eventuele komst van een vestiging van de UT naar Zwolle 
ondersteunen en bevorderen.
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We zien een toenemende tendens van concentratie van complexe 
zorg. Isala wil ook in de toekomst topklinische zorg kunnen blijven 
aanbieden en zijn topklinische karakter in brede zin bevorderen.  
In de zorg in Nederland zien we dat verdere concentratie van 
hoogcomplexe laag volumezorg een nog verdere kwaliteitsver-
betering kan geven. Dat zal ook de komende jaren consequenties 
hebben voor Isala, voor de samenwerking in de regio en voor de 
samenwerking met de verschillende academische centra. 

We realiseren ons dat topzorg vraagt om focus. Daarom zullen we in  
de komende periode met specialisten en centra gesprekken voeren  
om onze keuzes nog nader te bepalen. Bij het maken van deze keuzes 
streven we ernaar om deze zorg voor de regio te behouden door samen 
te werken met andere ziekenhuizen in de regio. De verdere uitsplitsing 
van op welke (topklinische) zorg Isala inzet, vullen we de komende 
periode nog nader in via een portfoliokeuze. Hierin spelen ook 
onze STZ-expertisecentra een belangrijke rol. 

Bij het kiezen van onze focus richten we ons  
op (topklinische) zorg: 

-   waar sprake is van een derdelijns verwijspatroon  
vanuit een grotere regio.

-  waar de zorg een aantoonbaar hoge kwaliteit heeft.
-  die betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek.
-  die innovaties implementeert en initieert.
-  die hoogwaardige service biedt.
-  waar de zorg in ketens is georganiseerd.
-   met een bijzonder zorgaanbod (behande-

lingen en diagnostiek).

We nemen ons voor om onze zorg samen te brengen in multi disci-
plinaire centra. Op dit moment zijn dat het Hartcentrum,  
Oncologisch centrum, Vrouw-kindcentrum, Acuut- en Traumacentrum 
en Beweegcentrum. Bij het bepalen van onze focus zetten we vooral  
in op (topklinische) zorg die wordt vormgegeven binnen deze   
multidisciplinaire centra.

Isala Hartcentrum

De focus van het Hartcentrum 

Nadat er in 2021 een aantal fundamentele problemen rond de  
cardiologie werden geconstateerd zijn er heldere afspraken  

gemaakt en is er hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van  
de organisatie. Daarmee ontstaat een nieuw perspectief op  

de verdere ontwikkeling van het Hartcentrum. 

Isala Hartcentrum ontwikkelt door 
De focus van Isala Hartcentrum ligt op zowel algemene 

cardiologische zorg binnen het adherentiegebied als  
op topklinische zorg binnen en buiten het adherentie-

gebied. Bij de algemene cardiologische zorg staat de 
persoonlijke, laagdrempelige relatie met de patiënt 

voorop. Bij de topklinische zorg is dat onze 
state-of-the-art zorg. Naast patiëntenzorg staan 

opleiden en wetenschappelijk onderzoek hoog  
in het vaandel. 

Onze topklinische zorg  

Niet alle zorg binnen onze multidisciplinaire centra (Hartcentrum, Oncologisch 
centrum, Vrouw-kindcentrum, Beweegcentrum en Acuut- en traumacentrum)  
is topklinische zorg. De overige zorg binnen deze centra valt onder de strategie 
algemeen medisch specialistische zorg: waar mogelijk samenwerken in de 
keten, inzetten op preventie en het bieden van passende zorg.
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Dichtbij als het kan, verder weg als het moet 
Isala Meppel profileert zich met een focus op non-invasieve diagnostiek 
op de algemene cardiologische zorg. De topklinische zorg is geconcen-
treerd in Isala Zwolle. Dit past bij de strategie van Isala: zorg dichtbij als 
het kan, verder weg als het moet. 
Isala Hartcentrum werkt hard aan het realiseren van het virtuele 
Hartcentrum. We nemen de patiënt steeds vaker thuis op, in zijn of haar 
vertrouwde omgeving, waar de behandeling wordt gegeven door de 
specialistische verpleegkundigen van het Chance@home-team onder 
supervisie van de specialisten.
Daarnaast zet Isala Hartcentrum in op het gebruik van telemonitoring – 
zoals het op afstand monitoren van de functie van geïmplanteerde 
apparaten zoals pacemaker en/of ICD – en het aanbieden van telehart-
revalidatie. Met telemonitoring  houden we de gezondheidstoestand 
van de patiënt nauwlettend in de gaten en kan de specialistisch 
verpleegkundige of specialist vroegtijdig ingrijpen/bijsturen.  
Zo voorkomen we opnames en polikliniekbezoeken. Door telerevalidatie 
helpen we de patiënt in zijn of haar eigen omgeving en via eigen 
gekozen activiteiten te werken aan het herstel van zijn of haar conditie.  
Isala Hartcentrum is een belangrijke pijler van de connected 
care-aanpak van Isala. 

Door samen te werken met andere ziekenhuizen in de regio 
geven we uitwerking aan de focus van Isala Hartcentrum,  
waardoor het aandeel complexe zorg binnen Isala Zwolle 
groeit. Tegelijkertijd kan de algemene cardiologische zorg 
buiten het adherentiegebied plaatsvinden bij het 
betreffende ziekenhuis. 

Belangrijkste behandelingen 
De belangrijkste behandelingen waarmee Isala Hartcentrum  
zich profileert zijn: 
•    minimaal invasieve interventies inclusief hybride-ingrepen bij  

coronair vaatlijden, hartkleplijden en niet-cardiale thoracale ingrepen; 
•     thoraxchirurgische ingrepen aan hart en longen;
•     invasieve ingrepen bij hartritmestoornissen (bijv. katheterablatie  

bij atriumfibrilleren, implantatie van pacemakers/ICD); 
•     vroegdetectie en behandeling van (acuut) coronair vaatlijden, 

waaronder beeldvorming (invasief en niet-invasief).

Van verwachting naar beleving 
Isala Hartcentrum biedt maatwerk en goede dienstverlening en werkt 
samen met andere zorgaanbieders in de keten. Het gaat bij ons om 
meer dan techniek alleen. De patiënt komt met een verwachting en  
gaat weg met een beleving. Er zijn nu zestien hartcentra in Nederland. 
De verwachting is dat er in de toekomst verdere concentratie plaats-
vindt. Isala Hartcentrum zal bij de overgebleven hartcentra horen.
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Isala Vrouw-kindcentrum

De focus van het Vrouw-kindcentrum

Samen beter, samen verder
Isala Vrouw-kindcentrum (IVKC) is hét centrum binnen Isala voor zorg 
aan vrouwen, (aanstaande) moeders, pasgeborenen, te vroeg gebore-
nen en kinderen. Wij bieden topklinische zorg voor vrouw én kind in  
een patiëntgerichte omgeving. IVKC bestaat uit: het Fertiliteitscentrum, 
de Obstetrische high care (OHC), Verloskunde, de Neonatale intensive 
care unit (NICU), de Kinderafdeling en de Gynaecologie. 

Onze focus
IVKC heeft een aantal derdelijns functies met landelijke uitstraling,  
zoals een groot Fertiliteitscentrum, een OHC en NICU, prenatale 
diagnostiek, topklinische bekkenbodemzorg, gynaecologische 
oncologie en zorg bij chronische kinderziektes waaronder diabetes, 
maagdarmlever- en longziektes. Met deze functies heeft het IVKC  
een bovenregionale (landelijke) functie. Naast deze focus is er een 
groeiende tweedelijns praktijk met een groot regionaal verzorgings-
gebied; van de Flevopolder tot ver in Drenthe en van de Veluwe tot 
de Achterhoek. 

Landelijke bekendheid
De speerpunten binnen IVKC behoren tot de top van 
Nederland gemeten op meerdere zorguitkomsten en  
zijn koploper op het gebied van waardegedreven zorg. 
Door behandelingen te bieden die slechts binnen 
enkele ziekenhuizen worden uitgevoerd, onderschei-
den we ons van andere centra. Ook met onze 
geboortezorg willen we voorop (blijven) lopen. 
Onze OHC en NICU moeten onmisbaar zijn voor 
de geboortezorg in Nederland. De bekkenbo-
demzorg die we bieden aan vrouwen met 

verzakkings- en incontinentieklachten heeft een derdelijns functie  
met landelijke bekendheid. Met multicenter studies publiceren we in 
internationale topbladen en halen we regelmatig de landelijke pers.  
Het Fertiliteitscentrum ontwikkelt zich continu en kent een  
landelijke uitstraling.

Onze ambities
IVKC behoort binnen vijf jaar tot de top drie van Nederland. Dit meten 
we af aan patiënttevredenheid, concrete zorgresultaten en het aantal 
geholpen patiënten. Het geboortecentrum van IVKC is het grootste  
centrum van Nederland op één locatie met ruim 4.100 bevallingen  
per jaar. In de komende jaren zal de geboortezorg en kinderzorg nog 
verder in omvang toenemen. Dit als gevolg van de concentratie van 
geboortezorg in de regio en demografische ontwikkelingen. 

In 2026 heeft Isala Vrouw-kindcentrum onder andere:

-   een toonaangevend derdelijns Fertiliteitscentrum; 
-   een geboortecentrum in samenwerking met de eerstelijns  

verloskundigen; 
-  een toonaangevend bekkenbodemcentrum; 

-  een regionaal kinderdiabetescentrum; 
-   een OHC, NICU en Post-IC voor pasgeborenen die  

onmisbaar zijn voor de zorg voor zieke zwangeren  
en de allerkleinste patiënten in Nederland. 

Iedere zorglijn in IVKC levert jaarlijks een substantiële 
(inhoudelijke) innovatie op die een positieve bijdrage 

levert aan de kwaliteit en ten minste budgetneutraal 
is. Hierbij ligt de focus op het digitaliseren van 

zorgprocessen. Zowel aan de zijde van de patiënt 
als bij interne processen zal digitalisering een 

forse verandering betekenen in de manier 
waarop we contact houden met de patiënt  

en tegelijkertijd efficiënter werken. 
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Onze zorg op de juiste plek
IVKC draagt actief bij aan de transitie van zorg. We verplaatsen zorg  
de komende jaren steeds vaker vanuit het ziekenhuis naar de patiënt 
thuis en zoeken samen met de eerste lijn en uitstroompartners naar 
mogelijkheden om de zorg op een meer passende plek aan te bieden. 
Met substitutie van verloskundige zorg en sondevoeding thuis voor 
prematuren, continentiezorg voor kinderen en het behandelen van 
zwangerschapsbraken in de thuissituatie lopen er al diverse trajecten. 
Voor de bekkenbodemzorg onderzoeken we de komende periode of 
behandelingen bij incontinentie verplaatst kunnen worden naar de eerste 
lijn. Voor nieuwe testen in de derdelijns zwangerenzorg zien we kansen. 

Isala Oncologisch centrum

De focus van het Oncologisch centrum

Wij zorgen voor alle patiënten met kanker in de regio 
Wie kanker heeft wordt direct in zijn of haar bestaanszekerheid geraakt. 
Daarom is het belangrijk om samen met de patiënt het best passende 
behandelplan te schrijven. Daarbij staan we voor uitdagingen:  
er komen namelijk  steeds meer patiënten naar ons toe.  
Waaronder patiënten met ziektebeelden die we meer specifiek 
kunnen behandelen en veel patiënten die langdurig behandeld 
worden, of opnieuw. Snelle en trefzekere diagnostiek,  
tijdige chirurgische interventies (soms geconcentreerd in 
bepaalde ziekenhuizen), radiotherapie en chemotherapie 
zijn daarom van essentieel belang. Daarom blijft Isala 
Oncologisch centrum (IOc) investeren in nieuwe 
technieken en werkwijzen, om slimmer en beter  
te kunnen werken. 

In 2021 nam Isala als derde centrum van Nederland de Gamma knife in 
gebruik. Dit high tech bestralingstoestel kan tumoren en andere kleine 
hersenafwijkingen vanuit verschillende hoeken heel precies bestralen. 
Daardoor kan een hogere dosis bestraling worden gegeven en neemt de 
kans op genezing of ziektecontrole toe terwijl er minder bijwerkingen zijn. 

Met het oog op de juiste zorg op de juiste plek geven we steeds vaker 
chemotherapie bij de patiënt thuis. Ook werken we steeds meer digitaal, 
met beeldbellen, digitale folders, chat en digitale vragenlijsten. Met onze 
polikliniek Integratieve zorg maken we patiënten wegwijs in preventieve 
en aanvullende (niet ziekenhuis)zorg, zoals diëtetiek en acupunctuur. 
IntermeZZO blijft ook deze strategieperiode een belangrijke partner  
als het gaat om na- en aanvullende zorg voor de patiënt én zijn of haar 
naasten. Als er een moment aanbreekt dat genezing niet meer mogelijk is, 
bieden we palliatieve zorg. Als IOc zijn we in alle fasen van ziek zijn en 
beter worden betrokken. In alle fasen werken we persoonsgericht en 
voegen we waarde toe.  

Van huisarts tot gespecialiseerd ziekenhuis 
De steeds strenger wordende kwaliteitsnormen (SONCOS) en striktere 

inkoopnormen die zorgverzekeraars hanteren, maken dat de 
oncologische zorg in Nederland zich steeds verder concentreert.  

De richtinggevende afspraken in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 
versterken dat. Door samen te werken in een netwerk wil Isala 

samen met andere topklinische en regionale ziekenhuizen de 
beste oncologische zorg voor patiënten in de regio bieden. 

Op die manier kunnen we twee miljoen patiënten zo dicht 
mogelijk bij huis bedienen. Voor sommige behandelingen 

komen patiënten uit andere ziekenhuizen naar Isala, 
voor andere behandelingen gaan onze patiënten naar 

een collega-ziekenhuis. De voor- en nabehandeling 
vinden dan wel in Isala plaats. Netwerkafspraken 

over concentratie van behandelingen gaan we  
de komende tijd met de netwerkpartners  

verder vormgeven. 
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Meerdere uitzaaiingen in de hersenen behandelen zonder de 
vervelende bijwerkingen naderhand. Nog steeds is het in maar 
weinig ziekenhuizen mogelijk. Ook in Isala was deze behan-
deling lang niet beschikbaar. Om die reden verwees Erwin 
Wiegman patiënten met meerdere hersenuitzaaiingen vaak  
door naar één van de twee andere centra in Nederland met  
een Gamma Knife: Het Antoni van Leeuwenhoek en Elisabeth 
Tweesteden. Tot vorig jaar, toen het langgekoesterde  
bestralingstoestel naar Isala kwam.

Kwaliteit van leven
Sindsdien kan de radiotherapeut-oncoloog deze groep patiënten  
zelf behandelen en ziet hij met eigen ogen de effecten hiervan.  
‘Kort geleden kreeg één van mijn patiënten haar derde Gamma Knife 
behandeling voor zes uitzaaiingen. Bij haar hadden we eerder al 
negen uitzaaiingen behandeld. De volgende week zeilde ze al weer  
op de Friese meren. Dat is zo bijzonder aan deze behandeling; de 
kwaliteit van leven blijft veel beter behouden dan bij andere vormen 
van bestraling.’

‘Met slechts één behandeling kunnen we meerdere, zelfs heel kleine 
uitzaaiingen tegelijk en beter bestralen. Cognitieve functies zoals het 
concentratievermogen en het geheugen blijven intact en patiënten 
voelen zich niet vermoeid en lamlendig. Neurologische klachten 
vanwege de uitzaaiingen kunnen zelfs verbeteren. En er treedt geen 
haaruitval op. Het is met recht echt een gamechanger te noemen.’

Uitzaaiingen eerder te zien
Omdat het apparaat zo nauwkeurig te werk gaat, is de werkwijze 
anders dan bij de meer gangbare stralingstoestellen. ‘We geven 
dubbel contractvloeistof en maken speciale MRI-plaatjes om de 
kleinste hersenuitzaaiingen op te sporen. Hierdoor zien we gemid-
deld twee keer zoveel uitzaaiingen en kunnen we al deze afwijkingen 
in één behandeling bestralen. Zijn er op een volgende MRI nieuwe 
uitzaaiingen te zien? Dan is herbehandeling heel goed mogelijk. Ook 
dat is de kracht van de Gamma Knife. Doordat we het brein blijven 
controleren, vinden we nieuwe uitzaaiingen in een vroeg stadium en 
kunnen we deze behandelen voordat patiënten er last van krijgen.’ 
 

Verlengstuk van werk
Bijna 200 patiënten zijn er in het afgelopen jaar behandeld. Van die 
groep ging het bij 60 procent om patiënten met hersenuitzaaiingen 
en bij 40 procent om patiënten met een niet-kwaadaardige 
aandoening zoals aangezichtspijn of tumoren van de gehoorzenuw. 
‘Er is dus een heel nieuwe groep patiënten bijgekomen die we nu ook 
zelf kunnen behandelen’, vertelt Erwin opgetogen. ‘Ik heb me echt 
moeten verdiepen in andere aandoeningen en patiënten. Dat heeft 
mijn werk als radiotherapeut zeker veranderd.’

De Gamma Knife is een wezenlijk onderdeel van Erwins werk 
geworden. ‘Zo’n twee dagen per week richt ik me volledig op de 
behandelingen hiermee. Ik heb hiervoor nauwe samenwerking met 
de neurochirurgen. Erg waardevol vind ik, het is een kruisbestuiving. 
Straling is altijd al mijn werk geweest, dus voor mij is het meer meer 
een verlengstuk van mijn werk dan van een neurochirurg. Toch is de 
werkwijze heel anders dan bij andere bestralingstoestellen, waarbij 
patiënten vaak voor een periode van een aantal weken worden 
bestraald. Bij de Gamma Knife komen mensen voor één dag.’

Erwin Wiegman, radiotherapeut-oncoloog

Eén jaar Gamma Knife in Isala
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Wereld aan mogelijkheden
Rondom de Gamma Knife is een toegewijd team gevormd. ‘Zelfs in 
een jaar tijd hebben we al een behoorlijk groeiproces doorgemaakt. 
We leren zelf steeds meer en staan daarnaast in nauw contact met 
andere Gamma Knife collega’s. Door samenwerking kunnen we  
door blijven ontwikkelen. Zo gaan we samen met de andere centra 
in Nederland onderzoeken of het mogelijk is om grote hersenuit-
zaaiingen voorafgaand aan een operatie te bestralen. We hopen 
hiermee de kans dat de kanker terugkeert te verminderen, doordat 
de neurochirurg een tumor opereert die eigenlijk al dood is.’

Vooralsnog concentreert het Gamma Knife team in Isala zich op de 
bestraling van uitzaaiingen en enkele goedaardige aandoeningen. 
Maar daarmee is niet gezegd dat het daar stopt. Erwin: ‘Er zijn nog 
veel meer aandoeningen die gebaat zijn bij een behandeling met  
dit bestralingstoestel. Bewegingsstoornissen, angststoornissen, 
epilepsie. Er ligt nog een wereld aan mogelijkheden open. Maar je 
moet wel een toegewijd team rondom de zorg van al deze patiënten 
kunnen ontwikkelen. Ik ben heel benieuwd wat we daar de komende 
jaren in kunnen bieden.’

‘De eerstvolgende stap voor de korte termijn is het introduceren  
van een techniek waarbij we bij iemand met heel veel uitzaaiingen, 
clusters van die uitzaaiingen in twee of drie dagen gaan behandelen. 
Op die manier is het iets minder intensief op één moment maar wel 
even effectief.’

Onbekend maakt onbemind
Zoveel winst voor de patiënt en toch nog redelijk weinig bekendheid 
over de Gamma Knife. Hoe kan dat eigenlijk? ‘Collega-radiotherapeu-
ten weten wel dat het bestaat maar hebben onvoldoende kennis van 
wat we ermee kunnen. Dit geldt ook voor veel neurochirurgen.  
En dan vertrouwen ze toch sneller op hun eigen bekende methodes. 
Nu corona meer naar de achtergrond is verdwenen, willen we als team 
echt de boer op en collega’s in ziekenhuizen vertellen wat Gamma 
Knife is en wat alle mogelijkheden zijn. Hopelijk gaat dit iets in  
gang brengen.’



Oncologisch centrum met zorgketens 
Als IOc bieden we zorg in ketens die we rondom de aandoening van  
de patiënt organiseren: multidisciplinaire zorg rondom de patiënt.  
Een dokter, verpleegkundige en leidinggevende besturen de keten 
samen. Het multidisciplinaire team kijkt verder dan de grenzen van ons 
ziekenhuis. Deze waardegedreven zorgaanpak verbetert de samenwer-
king in (bovenregionaal) teamverband. Voor de patiënten levert deze 
aanpak grote meerwaarde op. Doordat er in de keten nauw wordt 
samengewerkt ervaren patiënten een soepel en prettig proces, waarin 
zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis nauw samenwerken. 

Onze focus
Als IOc zijn we al volop bezig met concentratie en positionering.  
De behandelingen binnen de ketens HPB (lever, alvleesklier, galwegen 
en galblaas), hematologie (bloed, beenmerg en lymfeklieren) en 
colorectaal (dikke darm en rectum) staan centraal. De andere negen 
ketens (melanoom, urologie, gynaecologie, neurologie, long, upperGI, 
weke delen, mamma en schildklier) organiseren we dusdanig dat deze 
oncologische zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk blijft. 
We gaan meer wetenschappelijk onderzoek doen, wisselen uit met 
partners uit het Regionaal Oncologisch Netwerk (Gelre zieken-
huizen, Deventer Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep), 
organiseren zelf de diagnostiek en innoveren hierin (we houden 
het in huis). Ook richten we een immuuntherapiecentrum op. 
Niet complexe en veelvoorkomende ingrepen en follow ups 
organiseren we beter en slimmer, waarbij een efficiënte 
uitvoering van het zorgproces maatgevend is.
 

Isala Acuut- en traumacentrum

De focus van het Acuut- en traumacentrum

Zorg behouden in de regio
Wij staan altijd paraat voor alle patiënten en hun naasten met een acute 
(hoog-complexe) zorgvraag. 
De toegang tot de acute zorg staat onder druk. Om de toenemende  
en veranderde (complexe) acute zorgvraag te kunnen beantwoorden, 
zal de inrichting van het acute zorglandschap de komende jaren gaan 
veranderen. Isala voelt zich verantwoordelijk voor de acute zorg binnen 
de regio en daarbuiten. Als toonaangevend ziekenhuis wil Isala het 
voortouw nemen om aan deze transformatie leiding te geven. 

Onze focus
Met ons Acuut- en traumacentrum willen we de tertiaire (verwijzings)
functie van Isala binnen de acute- en traumazorg verder verste vigen.  
We willen de acute- en traumazorg toekomstbestendig maken, zodat we 

24/7 specialistische, topklinische acute zorg kunnen blijven leveren aan 
de patiënten in onze regio. Als één van de elf level 1-traumacentra  

in Nederland verlenen we het hoogste niveau van traumazorg.  
De komende jaren zal een verdere concentratie van zorg voor 

patiënten met ernstig letsel plaatsvinden. Dit zal een toename 
van het aantal patiënten voor Isala betekenen. Alleen in een 

traumacentrum kan de unieke samenwerking tussen de 
verschillende disciplines (SEH-arts, traumachirurg, 

anesthesioloog, neurochirurg, operatieteam en Intensive 
care) geboden worden. Deze samenwerking in de regio 

is ook van belang voor de tertiaire functie die we 
hebben voor de neurovasculaire zorg. Isala is één 

van de tien neurovasculaire interventiecentra in 
Nederland. Bij de CVA-zorg richten we ons erop 

om de doorlooptijd vanaf het moment van 
aanmelden tot de interventie zo kort 

mogelijk te maken, zodat hersenbescha-
diging zoveel mogelijk beperkt blijft.
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Onze ambities
Binnen Isala Isala Acuut- en traumacentrum gaan we ons richten op het 
beperken van de wachttijden en het bevorderen van een vloeiende 
doorstroming, met als doel het terugdringen van het aantal presenta-
tiestops tot nul. Hiervoor zijn beschikbaarheid op de OK en voldoende 
capaciteit op de SEH, IC en verpleegafdelingen nodig. In samenwerking 
met de HAP (Huisartsenpost) en de EHLH (eerste Hartlonghulp) gaat 
uitbreiding plaatsvinden, om te kunnen voldoen aan een grotere 
instroom van patiënten. We willen de zorgketens trauma- en CVA-zorg 
verder vormgeven en de zorgketen Vaatchirurgie betrekken bij het  
Isala Acuut- en traumacentrum. Een sterke samenwerking in de keten  
– zowel intern als extern met onze regiopartners – is hierbij nood-
zakelijk. Het uitwisselen van personeel tussen ambulance en SEH is  
een voorbeeld van deze samenwerking. Verder zetten we in op het 
werven van SEH-artsen en verpleegkundigen in de acute as.     

Isala Beweegcentrum 

Isala is volop in beweging
Bewegen doen we de hele dag door. Als bewegen pijn doet,  
heeft dit grote invloed op het leven van patiënten. Daarom is  
er het Isala Beweegcentrum (IBC), waar de specialismen 
Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde 
onder vallen. Patiënten kunnen naar het IBC worden doorver-
wezen met elke bewegingsklacht van het lichaam. Of de 
patiënt nu komt voor een sportmedisch advies, slijtage 
aan de gewrichten of het leren omgaan met bewegings-
klachten, binnen het IBC wordt er met een brede blik 
door de orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen 
en sportartsen naar de klacht gekeken. Zo helpen 
we de patiënt verder met het vinden van de juiste 
diagnose en een gepaste behandeling. 

Binnen Isala stimuleren we patiënten om zo weinig mogelijk tijd in bed 
door te brengen en in beweging te komen. In het ziekenhuis is liggen 
verleden tijd. Want weinig bewegen leidt tot een verminderde conditie, 
afname van spierkracht, functieverlies en bij ouderen zelfs tot afname 
van zelfstandigheid. In Isala Meppel is al bij de bouw nagedacht over hoe 
we patiënten meer kunnen laten bewegen, waardoor onze locatie in 
Meppel zich nu een beweegziekenhuis mag noemen: met een beweeg-
ruimte op elke verpleegafdeling, iPads in plaats van een tv bij het bed, 
beweegroutes met QR-codes in en om het ziekenhuis en de inzet van 
serious gaming om patiënten tot bewegen te verleiden. 
Isala-breed zorgt het expertteam Bewegen er met beleid en scholings-
programma’s voor dat er op alle afdelingen ingezet wordt op bewegen. 
Zo zorgen we ervoor dat patiënten zo fit mogelijk het ziekenhuis 
verlaten. Ook voorafgaand aan een ingreep zetten we bewegen steeds 
vaker in om patiënten met een betere conditie een operatie in te laten 
gaan. Een betere conditie vooraf zorgt voor een betere uitkomst en 
sneller herstel achteraf. Dit doen we onder andere met een systema-
tische prehabilitatie aanpak.

Het Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta
Binnen het Beweegcentrum is het Expertisecentrum speciaal 

opgericht voor volwassen patiënten met Osteogenesis Imperfecta 
(OI). Het team, bestaande uit verschillende zorgverleners,  

werkt samen om patiënten met deze complexe en zeldzame 
aandoening de best mogelijke behandeling te bieden en 

heeft een adviesfunctie voor andere zorgaanbieders.  
Het Expertisecentrum OI is een van Isala’s topklinische 

zorgfuncties die door de STZ en VWS als expertise-
centrum is erkend.
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‘Bewegen is altijd belangrijk, ook als je niet ziek bent’, 
begint Tamara Galema, fysiotherapeut en lid van Isala’s 
expertteam Bewegen. ‘Simpelweg omdat het je helpt gezond 
te blijven. Het houdt je spieren en botten sterk, is goed voor de 
doorbloeding, bevordert de spijsvertering en ga zo maar door. 
Maar wat minder bekend is, is dat bewegen ook heel belangrijk 
is als je ziek bent of geopereerd moet worden. Daarom hebben 
we in Isala een expertteam Bewegen en wordt ons nieuwe 
ziekenhuisgebouw in Meppel zelfs een beweegziekenhuis.’

‘Eigenlijk moeten we ook niet meer zeggen: Je ligt in het ziekenhuis’, 
aldus Tamara. ‘Want we doen er in Isala steeds meer aan om mensen 
zo weinig mogelijk liggend de dag door te laten brengen. Onderzoek 
toont namelijk aan dat je zo’n 150 gram spiermassa per been verliest 
als je vijf dagen in bed ligt.’ 
Dat klinkt misschien niet eens als heel veel, maar alles bij elkaar 
opgeteld voor je hele lichaam is dat behoorlijk wat. Daar komt bij dat 
het spierverlies nog sneller gaat als je daarbij onvoldoende eiwitten 
eet, legt de fysiotherapeut uit. ‘Je lichaam heeft voor het herstel van 
bijvoorbeeld een operatiewond extra eiwitten nodig. Als deze niet via 
de voeding binnenkomen, haalt het lichaam ze uit de spieren. Met dus 
extra spierverlies als gevolg.’

Sneller herstellen en minder complicaties
Is dat erg? ‘Absoluut, antwoordt Tamara. ‘Als je spiermassa verliest, 
herstel je minder snel van een opname of operatie. Ben je al wat 
ouder dan kan spierverlies ook als gevolg hebben dat je een deel van 
je zelfstandigheid kwijtraakt omdat je minder goed kunt lopen, thuis 
geen pot meer kunt opendraaien of sneller komt te vallen met wellicht 
een gebroken heup als gevolg.’  Daarnaast voorkomt bewegen ook 
complicaties, zoals long- en darmproblemen, doorligplekken en 
trombose. Bewegen maakt dus echt verschil.’

Samen eten en kijken naar de Peperbus
In Isala wordt dus ingezet op beweging. Hoe gebeurt dit? ‘Op veel 
verschillende manieren’, vertelt Tamara, ‘Na een heupoperatie staan 

we als fysiotherapeuten na een paar uur al aan het bed om de patiënt 
te mobiliseren. Voor mensen die een grote operatie aan bijvoorbeeld 
hun hart ondergaan heeft de afdeling Cardiologie in samenwerking 
met de fysiotherapeuten een prerevalidatie-programma opgezet 
om hen middels een beweegprogramma al vóór de operatie in een 
betere conditie te brengen. Daardoor kunnen zij de operatie beter 
aan en herstellen sneller.’ 

Daarnaast geeft het expertteam Bewegen scholing aan verpleeg-
kundigen om hen te helpen patiënten meer in beweging te krijgen. 
Tamara noemt wat voorbeelden: ‘Je kunt mensen bijvoorbeeld 
stimuleren om niet in bed te eten, maar aan tafel. In bed eet je alleen 
op vader- of moederdag, zeggen wij vaak gekscherend. Daarom 
heeft de afdeling Cardiologie een ruimte ingericht waar patiënten 

Tamara Galema, fysiotherapeut en lid van Isala’s expertteam Bewegen

‘ Alleen met vader of moederdag 
ontbijt je op bed’



samen kunnen eten en koffiedrinken. De afdeling Orthopedie/
Traumachirurgie heeft een looproute gemaakt naar een punt vanwaar  
je een mooi uitzicht op de Peperbus hebt. Dit soort kleine dingen  
stimuleren mensen om niet in bed te blijven, maar even in beweging  
te komen.’

Beweegziekenhuis in Meppel
In het nieuwe ziekenhuisgebouw van Isala Meppel is in beweging blijven 
straks nog makkelijk. ‘Als expertteam Bewegen hebben we meegedacht 
hoe we patiënten kunnen stimuleren om meer te bewegen. Zo vind je in 
Isala Meppel straks meerdere beweegkamers waar je als patiënt lekker 
kunt sporten en bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut. 
Ook zijn er leuke dingen te beleven die je je bed uitlokken, zoals een 
akoestische stoel in de gang waar je muziek kunt luisteren en looprou-
tes langs QR-codes die je wat vertellen over de kunst aan de wand of de 
omgeving die je door het raam ziet. Ook worden mensen die in Isala 
Meppel komen voor een operatie niet meer eerst in bed gelegd, maar 
lopen gewoon zelf vanuit de wachtkamer naar de voorbereidingskamer 
voor hun operatie. Al die dingen helpen om in beweging te blijven.’



Isala biedt planbare zorg in een servicegerichte omgeving met 
efficiënt ingerichte zorg- en werkprocessen. Met name ons 
Behandelcentrum in Zwolle en onze locatie in Meppel zijn erop 
ingericht om deze zorg goed te verlenen: snel en klant- en service-
gericht. Het gaat daarbij om geplande en minder ingrijpende 
operaties waarvoor de patiënt meestal maar een dag tot hooguit 
drie nachten hoeft te blijven. Specialismen die in de behandelcen-
tra opereren zijn: Orthopedie, Chirurgie, Gynaecologie, Mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie, Keel-, neus- en oorheelkunde, 
Oogheelkunde en Plastische chirurgie. In de behandelcentra  
vinden ook operaties bij vrouwen met borstkanker plaats.

Isala is het enige algemene ziekenhuis in de regio. Een adherente 
bevolking van 690.000 mensen is rechtstreeks afhankelijk van  
de zorg die Isala biedt. In de coronaperiode zijn de wachtlijsten 
voor de laagcomplexe hoog volumezorg sterk opgelopen, 
terwijl we verwachten dat de zorgvraag de komende jaren 
nog verder toeneemt door de vergrijzing. Tegelijkertijd 
beschikt Isala op dit moment over onvoldoende 
capaciteit (personeel, bedden, OK’s) om wachtlijsten  
en groeiende zorgvraag op te vangen. Als de 

zorgvraag zo groot blijft, moeten er keuzes worden gemaakt waarbij 
capaciteit wordt afgewogen tegen urgentie, wachttijd en complexiteit. 

Isala wil waardevolle zorg leveren voor zijn patiënten en dus de 
wachttijden beperken. Daarom gaan we in de komende periode in 
gesprek met onze specialisten om in kaart te brengen hoe we de 
ontwikkeling van de zorgvraag in lijn kunnen brengen met de  
ambities en mogelijkheden van de specialisten én de beschikbare 
capaciteit in het ziekenhuis.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

-   Isala zal, samen met de ziekenhuizen in de regio, voor zijn 
adherente regio in principe het complete palet aan algemeen 

medisch specialistische zorg blijven aanbieden, zodat patiënten 
zo min mogelijk hoeven te reizen voor veelvoorkomende 

ingrepen. Voor hoogcomplexe ingrepen zien we de 
meerwaarde van concentratie, zodat meer reistijd voor  

een ingreep aanvaardbaar is. Voor de voor- en nazorg  
blijft het echter mogelijk dat patiënten in het eigen 

ziekenhuis terecht kunnen.  

Onze algemeen medisch  
specialistische zorg 
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-   Regionale algemene ziekenhuizen in de regio staan onder druk nu 
delen van hun portfolio worden geconcentreerd in andere ziekenhui-
zen en er bovendien sprake is van het concentreren van spoedzorg. 
Tegelijkertijd heeft de bevolking in de regio er alle belang bij dat  
deze ziekenhuizen als onderdeel van de regionale zorginfrastructuur 
blijven bestaan. Isala wil als groot topklinisch referentiecentrum 
bijdragen aan een stabiele regionale infrastructuur en gaat met de 
regionale ziekenhuizen en huisartsen in overleg om te bespreken op 
welke manier we er samen voor kunnen zorgen dat patiënten in het 
eigen ziekenhuis terecht kunnen. Daarbij onderzoeken we op welke 
wijze we de regionale ziekenhuizen kunnen ondersteunen,  
bijvoorbeeld door onze ICT-dienstverlening te delen.

-   Isala voelt zich maatschappelijk verplicht om de zorg ook op lange 
termijn binnen onze regio beschikbaar te houden. Door passende zorg 
te leveren besparen we kosten en voegen we daadwerkelijk waarde  
toe voor de patiënt. Deze passende zorg geven we op de juiste tijd op 
de juiste plek. We ontwikkelen verder in digitalisering van zorg; 
verplaatsen zorg de komende jaren steeds vaker vanuit het ziekenhuis 
naar de patiënt thuis en zoeken samen met de eerste lijn naar 
mogelijkheden om de zorg op een meer passende plek aan  
te bieden.

-   Nu de wachtlijsten voor met name planbare zorg tot een onaanvaard-
baar niveau zijn opgelopen zien we in toenemende mate dat zelf-
standige behandelcentra (ZBC’s) zich oriënteren op vestiging in ons 
werkgebied. Isala is van mening dat het verplaatsen van patiënten  
naar een ZBC niet zonder meer leidt tot betere en meer efficiënte 
zorg. Bovendien leidt het niet tot de gewenste positieve effecten op 
de productie van regionale ziekenhuizen. En tenslotte zien we het 
risico van uitstroom van gekwalificeerd personeel naar een ZBC dat 
zich in deze regio vestigt. Waar de keuze voor de beperking van 
behandeling tot patiënten uit de eigen regio leidt tot het risico op 
verplaatsing van zorg naar een ZBC kiest Isala dan ook voor samen-
werking in de regio. Waar nodig hanteren we het concurrentiemodel 
en zullen we de wachttijden beperken door het ontwikkelen van extra 
behandelcapaciteit. We kunnen dan echter ook overwegen om samen 
te werken met een ZBC. Een dergelijke samenwerking kan wat Isala 
betreft alleen als het betreffende ZBC passende zorg biedt en door  
de zorgverzekeraar wordt gecontracteerd. 
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Verreweg de meeste operaties in het Behandelcentrum zijn 
gepland. Hilke van Det, KNO-arts en voorzitter van het Behan-
delcentrum: ‘De patiënten die komen voor een dagbehandeling 
zijn dus niet erg ziek. Wij zien patiënten daarom meer als klant. 
Wij geven iedere patiënt klantgerichte en persoonlijke zorg.’

Onlangs is het Behandelcentrum verbouwd. Hilke: ‘Wij hebben toen 
ook onze manier van werken aangepast. Patiënten die hier komen 
voor een dagbehandeling hoeven nu minder lang op hun beurt te 
wachten. En als het medisch verantwoord is, mag iemand sneller 
naar huis na de operatie.’

Huiskamergevoel
Voorheen kwam het voor dat mensen soms een paar uur in een 
operatiejasje in bed lagen te wachten op de ingreep. ‘Dat is helemaal 
niet nodig’, legt Hilke uit. ‘Bovendien geef je mensen onnodig lang 
het gevoel patiënt te zijn. Wij hebben het nu zo georganiseerd dat 
iemand na het opnamegesprek met de verpleegkundige, weer 
teruggaat naar de wachtkamer. Een wachtkamer die er anders uit ziet 
dan een standaard ziekenhuiswachtkamer, het geeft het gevoel van 
een huiskamer. Hier kun je ontspannen wachten tot je opgehaald 
wordt voor de ingreep. Dat wachten duurt minder lang en je stapt 
pas in een bed zodra je naar de OK gaat.’

Voor de patiënten die na een ingreep langer moeten blijven, is het 
opnameproces niet veranderd. Zij krijgen van de verpleegkundige 
een plek op een kamer en gaan vanaf de kamer naar de OK.

Sneller naar huis
Na een operatie komen patiënten bij van de narcose op de verkoever 
(uitslaapkamer). Zodra iemand fi t genoeg is, gaat diegene terug naar 
de afdeling. Hilke: ‘De afdeling ziet er anders uit sinds de verbouwing. 
Het is één grote afdeling waar meerdere mensen tegelijk verpleegd 
worden. Natuurlijk zijn er ook eenpersoonskamers als dat nodig is. 
Het liefst zien wij patiënten zo snel mogelijk in een stoel naast het bed 
met wat eten en drinken, om vervolgens weer zo snel mogelijk naar 
huis te kunnen. Dit klinkt misschien wat onvriendelijk, maar zo 
bedoelen wij dat niet. Niemand wil langer in het ziekenhuis zijn dan 
nodig is. Je kijkt natuurlijk altijd of het medisch verantwoord is. 
Voorheen was er standaard een ontslaggesprek met de arts, maar dat 
is lang niet altijd nodig. Als je een patiënt en zijn of haar familie vooraf 
en na de ingreep goed informeert, kan iemand in overleg met 
de verpleegkundige vaak al vrij snel naar huis.’

Beter plannen en organiseren
Hilke werkt graag in het Behandelcentrum. ‘Het is een gedreven 
team dat goed op elkaar is ingespeeld en de operaties goed 
beheerst. Doordat wij het werk nu beter plannen en organiseren, 
kunnen wij meer patiënten opereren. Dat gaat zelfs zo goed, dat wij 
op dit moment twee extra operatiekamers aan het bouwen zijn.’ 
Specialismen die in het Behandelcentrum opereren zijn: Orthopedie, 
Chirurgie, Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, Keel-, neus- en 
oorheelkunde, Oogheelkunde en Plastische chirurgie. Er worden 
vooral geplande operaties gedaan zoals kleine ingrepen aan knieën, 
staaroperaties, kaakoperaties, handoperaties, borstoperaties of 
een ooglidcorrectie. 

Klantgerichte zorg in het 
Behandelcentrum



Rol in de regio

Zorg op de juiste plek
Isala ziet het als zijn taak om, samen met de huisartsen, patiënten zoveel 
mogelijk op de juiste plek te diagnosticeren en te behandelen. Thuis als 
het kan en in het ziekenhuis als het moet. We gaan uit van wederzijds 
vertrouwen in elkaars kennis en kunde en zetten in op een vruchtbare 
grenzen-overstijgende samenwerking met als doel snelle en adequate 
verwijzingen van huisarts naar ziekenhuis en vice versa. In dit kader  
stelt Isala zich tot doel om de gastvrijheid richting huisartsen 
substantieel te verbeteren.  

Daarnaast zet Isala in op technologische ontwikkelingen, zoals tele-
consulten waarbij de huisarts vanachter zijn scherm met de specialist 
kan overleggen. Voor de tweedelijns en topklinische zorg streven  
we naar een goede samenwerking met naast de huisartsen, ook de 
verloskundigen en onze medisch-specialistische verwijzers en 
partners. Samen met de huisartsen en andere partners in de 
eerste lijn willen we zorgen voor passende zorg, zo dicht 
mogelijk bij huis. Een huisarts moet zijn of haar patiënt  
te allen tijde kunnen onderbrengen in één van de  
Isala-locaties. Dat de samenwerking met huisartsen  
goed verloopt en leidt tot passende zorg vinden  
wij essentieel.

Regionale Zorg Allianties

Zorgen voor een gezondere regio
De Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle (RZA) en de Zorgalliantie 
Meppel (ZAM) zijn netwerken van organisaties uit zorg en welzijn.  
Isala maakt deel uit van deze netwerken die domein-overstijgend 
samenwerken aan méér (positieve) gezondheid voor onze inwoners.  
Om de zorg gezond, betaalbaar en toekomstbestendig te houden  
móet het anders. Er is een transformatie nodig, waarin we ons niet  
alleen richten op ziekte en zorg maar ook op gezondheid en gedrag.
Isala onderzoekt samen met partners in de regio hoe we de zorg in de 
keten kunnen verbeteren en een gezonde sociale leefomgeving in de 
regio kunnen verbeteren. We beseffen ons dat ook zij schaarste hebben 
aan personeel. Hoe kunnen we samen de zorg borgen? Hoe werken we 

samen met de gemeente op het gebied van het sociaal domein? Hoe 
voorkomen we dat kwetsbare patiënten onnodig in het ziekenhuis 

worden opgenomen? We zetten onze kennis en expertise in om 
hierin mee te denken. Digitaliseren is ook hierbij een deel van  

de oplossing, waarbij het heel belangrijk is dat elke zorgverlener 
in de keten inzicht heeft in dezelfde patiëntengegevens.  

Isala stelt zich voor – in het kader van de afspraken in het 
landelijke integraal zorgakkoord – dat de samenwerking 

in de zorgallianties intensiveert en zich verbindt aan 
concrete doelen. De groep kwetsbare ouderen komt 

daarbij als eerste in aanmerking voor een gerichte 
gezamenlijke inspanning. 

Samenwerking
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Acht dagen lag Bert van Dieren in het ziekenhuis met een 
ontsteking bij zijn tussenwervel. Aanvankelijk moest hij zes 
weken blijven. Gelukkig kon Bert eerder naar huis, doordat een 
specialistisch verpleegkundige van Vérian zijn infuus elke dag 
thuis komt wisselen.

Elise de Bruin-Dupain is één van die verpleegkundigen. ‘Ik maak deel 
uit van het Techno-team van Vérian. Dat betekent dat je verschillende 
specialistische verpleegkundige handelingen thuis bij patiënten 
uitvoert. Iedere dag krijgt Bert in de ochtend een nieuw zakje met 
antibiotica in zijn infuus. Daarnaast verzorgen we eenmaal per week 
de PICC-lijn van Bert. Een PICC-lijn is een centraal infuus dat in de ader 
van de bovenarm geplaatst wordt. Het uiteinde van de lijn komt in de 
grote holle ader in de borstkas, net boven het hart. Een voorwaarde 
van langdurige thuismedicatie per infuus is een PICC- lijn, een normaal 
infuus is dan veel te kwetsbaar.’

Opgelucht
Bert is er enorm blij mee. ‘In het ziekenhuis kom je minder je bed uit 
en je gaat nauwelijks naar buiten. Ik had daar een infuus aan een paal 
en dat is gewoon onhandiger. Toen een verpleegkundige zei dat ze 
ging proberen te regelen dat ik naar huis kon met mijn infuus, was ik 
echt opgelucht. Nu kan ik lekker buiten zitten in mijn eigen tuin en 
thuis nog wat dingen doen. Ik ben gewoon graag in beweging en dat 
kan met zo’n draagbaar klein infuus.’

Sneller herstel
Veertien jaar werkte Elise als oncologieverpleegkundige in het Gelre 
Ziekenhuis. ‘Daarna maakte ik nog een tussenstap als verpleegkundig 
kwaliteitscoach. Nu werk ik in de thuiszorg. Ik vind het hartstikke leuk. 
Nooit gedacht dat ik het zó leuk zou vinden. Dat komt doordat ik veel 
verschillende dingen doe, denk aan palliatieve zorg bieden, medicatie 
via infuus dus, thuisdialyse, maagsonde verwisselen bij kinderen en 
oncologische behandelingen dichtbij huis in onze Thuyskamer. Ik leer 
nog iedere dag. Het is ook leuk om te gast te zijn bij de patiënten/
cliënten thuis en om service te kunnen bieden. Deze manier van zorg 
bieden, is gewoon de toekomst. Daarnaast herstellen patiënten 
sneller thuis. In het ziekenhuis liggen patiënten vaak in bed en zijn ze 
minder snel gemotiveerd om uit bed te komen. Thuis zijn ze gewoon 
op, dragen zij geen pyjama en doen veel meer zelf. Het is trouwens 
niet alleen het infuus verwisselen. Samen met de cliënt zorgen wij 
ervoor dat er zorg op maat gegeven wordt.’

Piepen
Maar wat als het infuus opeens gaat piepen? Bert: ‘Ik weet hoe ik het 
infuus even stop kan zetten. Vervolgens bel ik de zorglijn van Vérian. 
Zij helpen mij dan verder. Als het nodig is, komt er dezelfde dag nog 
een verpleegkundige langs. Ik heb inmiddels minder pijn, dus de 
antibiotica doet zeker wat, maar ik ben er nog lang niet. Gelukkig ben 
ik wel lekker thuis.’

Bert van Dieren, behandeld tegen een ontsteking bij zijn tussenwervel   
en Elise de Bruin-Dupain, verpleegkundige

‘Dit is de zorg van de toekomst’



Isala is gestart met een steunpunt voor mantelzorgers. Eerst in 
het ziekenhuis in Meppel later - volgend jaar - ook in Zwolle. 
Mantelzorgers kunnen er terecht met vragen en je kunt je 
verhaal er even kwijt.

Mantelzorgers krijgen een steeds belangrijker rol zien Jolande 
Scharphof, manager bij ouderengeneeskunde en Natasja Boertien, 
verpleegkundig consulent. ‘Mensen worden ouder en omdat het 
aantal bedden niet mag groeien in de ouderen/verpleeghuiszorg 
wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers. In Isala willen 
wij de mantelzorger steunen. Als de mantelzorger overbelast raakt, 
betekent dit vaak een opname in het ziekenhuis. Terwijl dit misschien 
helemaal niet nodig was geweest, als wij de mantelzorger beter 
hadden kunnen helpen.’

Verhaal
Het steunpunt kom in de hal van het ziekenhuis en is dagelijks 
geopend van 16.00 tot 18.00 uur. Jolande: ‘Je kunt er terecht voor 
informatie over betaalde mantelzorg, over wat de gemeente voor je 
kan betekenen, over hoe je dagbesteding kunt regelen maar ook als je 
vragen hebt over het regelen van maaltijden bijvoorbeeld, kun je in het 
steunpunt een antwoord krijgen. Daarnaast kunnen mantelzorgers er 
hun verhaal kwijt.’ ‘Soms kunnen mensen wel eens luchtig doen over 
mantelzorg’, zegt Natasja. ‘Dat is niet terecht. Wij moeten mantelzor-
gers heel serieus nemen. In de zorg hebben wij hen ontzettend hard 
nodig. Zij weten veel van de patiënt, dus je kunt goed samenwerken.’

Vrijwilligers gezocht
In de steunpunten staan vrijwilligers. Jolande: ‘Deze krijgen een 
training van de gemeente Meppel. Wij zoeken overigens nog steeds 
vrijwilligers. Dus heb je ervaring in de zorg of weet je veel over 
mantelzorg omdat je het zelf lang hebt gedaan of wil je gewoon 
graag mensen helpen? Stuur dan een mailtje met je CV en een korte 
motivatie naar vrijwilligers@isala.nl. Op 1 december willen wij al wel 
starten met het steunpunt. Omdat wij nu nog niet genoeg vrijwilligers 
hebben en er nog geen training is geweest, kunnen wij dan nog niet 
iedere dag open. Maar zo kunnen wij wel vast ervaring op doen en 
horen wat voor vragen er zijn onder mantelzorgers.’

Iedereen welkom
Het Steunpunt heet: Deel je zorg voor een naaste. Waarom niet 
steunpunt Mantelzorg? Jolande en Natasja: ‘Wij willen dat zo veel 
mogelijk mensen zich welkom voelen bij dit steunpunt. Vaak zien 
mensen zichzelf niet als mantelzorger. Regelmatig hoor je, 

mijn ouders hebben altijd voor mij gezorgd nu zorg ik voor hen. 
Mensen vinden dit vanzelfsprekend. Terwijl dit het niet is. 
Bij mantelzorg denken mensen ook vaak aan fysieke zorg. 
Maar de boodschappen doen en de administratie regelen is ook 
mantelzorg. Kortom, zorg je voor iemand…vergeet dan niet voor je 
zelf te zorgen. Je bent straks van harte welkom in ons steunpunt.’

Jolande Scharphof, manager ouderengeneeskunde 
en Natasja Boertien, verpleegkundig consulent

Steunpunt voor mantelzorgers 
in Isala Meppel



mProve 

Samenwerken aan onze ambities
Isala is een mProve ziekenhuis. Samen met zes andere ambitieuze 
topklinische ziekenhuizen – Albert Schweitzer ziekenhuis, Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en 
Zuyderland Medisch Centrum – bundelen wij onze krachten om 
patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Samen vormen wij 
een innovatief netwerk met de naam mProve. De focus van mProve ligt 
bij de hoofdthema’s Connected Care, Data Analytics en Merkbaar Beter, 
daarnaast zoeken we de samenwerking binnen projecten als 
‘Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden’, 
‘Zorgportalen’, ‘Het versnellen van het schrappen van onnodige 
regelgeving’, ‘Medicatie@home’ en ‘Verminderen van risico’s rond 
antistolling’. Voor de komende jaren stelt Isala zich als doel de 
naamsbekendheid en betekenis van mProve zowel in het ziekenhuis  
als daarbuiten te vergroten.

Eerstelijnsdiagnostiek
Voor de eerstelijnsdiagnostiek werkt Isala, samen met St. Jansdal  
in Harderwijk, onder de naam Stichting LabDiagonaal, aan 
patiëntvriendelijke, effectieve en efficiënte diagnostische zorg.  
Doordat wij onze patiënten goed kennen en nauw samenwerken  
met de huisartsen in onze regio’s kunnen we meerwaarde leveren.  
Met LabDiagonaal leveren wij uitmuntende, medische (laboratorium)
diagnostiek volgens de principes van Integrale digitale diagnostiek, 
tegen een marktconforme en rendabele prijs, waarbij we tussen  
onze laboratoria good practices uitwisselen en implementeren. In de 
komende periode werken we aan een organisatiemodel dat openstaat 
voor de aansluiting van andere partijen en dat als contractpartner van 
verzekeraars zal functioneren.
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Connected care, Smart Hospital en Data 
Als Isala geloven we in vooruitgang. Al een aantal jaren investeren we 
flink in digitalisering, innovaties en connected care, zodat we kunnen 
meebewegen met wat er in de toekomst aan zorg nodig is. We zetten 
digitale technologie en connected care op zo’n manier in dat ze  
echt bijdragen aan betere zorg voor onze patiënten én tegelijkertijd  
helpen de schaarste aan personeel en de toenemende vraag aan  
zorg op te vangen. 

Connected care

Meer zorg bij de patiënt thuis
Sinds de start van het Connected Care Center (CCC) in 2019 heeft Isala 
steeds meer zorg naar huis verplaatst. De ambitie van 25% van onze 
zorg naar huis gaat in de komende jaren gespecificeerd worden in 
klinische zorg thuis, poliklinische afspraken thuis en metingen en 
medicatie thuis, altijd beginnend vanuit de ambitie om kwaliteit 
te leveren voor onze patiënten. Connected care is daarmee 
een middel om slimme zorg te leveren. Het sinds november 
2021 bestaande Medisch Coördinatie Bureau speelt een 
grote rol in monitoring van patiënten thuis, maar ook in 
de opmaat naar hybride netwerkzorg in de regio.  
Zo kunnen we schaalgrootte creëren en de kwaliteit 
van het monitoren verder verbeteren. In de  
toekomst verwachten we dat de monitoring en 
medische coördinatie gaan plaatsvinden in één 
(gezamenlijk) regionaal monitorings centrum 
voor meerdere ziekenhuizen.

Connected care kan een middel zijn om ook met andere partijen in  
de regio rondom de patiënt digitaal de juiste zorg te leveren. Intern zal 
dit betekenen dat processen rondom zorg thuis gestroomlijnd gaan  
worden om zo ook in onze capaciteitsplanning rekening te houden  
met wat thuis en in de regio mogelijk is. Randvoorwaardelijk is dat het 
digitaal patiëntcontact goed georganiseerd is. Dit vraagt om eenduidige 
en uniforme processen op de polikliniek, waarbij wij als ziekenhuis onze 
processen verder klaarmaken voor digitalisering en automatisering, 
zodat de patiënt meer regie kan krijgen. De schaarser wordende tijd  
van zorgprofessionals kan hierdoor (nog) beter worden benut. 

Smart hospital 

Slimmer werken dankzij de inzet van technologie
De komende jaren staan we voor de uitdaging om met hetzelfde 

aantal professionals meer patiënten te moeten helpen. Daarom 
zullen we alle middelen moeten inzetten om onze zorg handiger 

en slimmer te organiseren. Dat kan op verschillende manieren; 
onder andere door onze huidige digitale systemen handiger 

en gebruiksvriendelijker te maken. Dat doen we door 
systemen, binnen en buiten het ziekenhuis, naadloos met 

elkaar te koppelen en te zorgen dat er zo min mogelijk 
in verschillende systemen gewerkt hoeft te worden. 

Patiëntgegevens die bij andere zorgverleners 
beschikbaar zijn moeten digitaal toegankelijk 

gemaakt worden voor zorgverleners in Isala,  
zodat een passende behandeling en zorg  

zonder onnodige handelingen en  
herhalingen mogelijk is. 

Digitalisering 
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Verder kunnen we verschillende technologische middelen inzetten  
om het klinisch werk makkelijker te maken. Dat kan bijvoorbeeld  
door het inzetten van een track & trace-systeem voor medische 
hulpmiddelen, het zo veel mogelijk koppelen van apparatuur aan het 
digitale patiëntendossier en point-of-care-diagnostiek. Dit slimmer 
werken scheelt onnodige handelingen en zorgt voor meer tijd die per 
zorgverlener echt aan de patiënt besteed kan worden. De komende 
jaren zullen wij nadrukkelijk inzetten op het ondersteunen van 
verpleegkundigen door te streven naar slimmere verpleegzorg.  
De eerste stappen op dit pad zijn al gezet met het project de ‘smart 
connected nurse’ en het inrichten van de slimme verpleegafdeling 
Longgeneeskunde als innovatieve proeftuin van Isala. Het is daarbij 
belangrijk om te leren van elkaar, goede ideeën vanuit de werkvloer  
te stimuleren en implementatie te versnellen.

Contacten met patiënten zullen steeds meer digitaal verlopen.  
Patiënten kunnen in toenemende mate zelf digitaal afspraken 
inplannen en kunnen via digitale berichten contact leggen met  
hun zorgverlener. Passende digitale voorlichting stelt de patiënt  
in staat beter de regie te houden over zijn of haar eigen 
gezondheidssituatie en zorgtraject. 

Data gedreven en AI

We willen sturen op kennis
In Isala krijgt de slimme inzet van data de komende 
periode een prominentere plek. We willen 
informatie binnen Isala en in de keten buiten  
het ziekenhuis (en met de patiënt) kunnen 
uitwisselen. We werken daarvoor samen met 

onze regionale zorgpartners in het Regionaal Informatieberaad  
Groot Zwolle en het Oncologisch Netwerk. Data in de digitale 
patiëntendossiers en beeldendatabank kunnen ons helpen de zorg voor 
onze patiënten te verbeteren en onze werkprocessen te optimaliseren. 
Daarvoor is het nodig dat we data gestructureerd verzamelen, opslaan 
en ontsluiten.  
Al deze data kunnen gebruikt worden om het samen beslissen met de 
patiënt te ondersteunen, diagnostiek te verbeteren, om weten schap-
pelijk onderzoek te doen en te kunnen sturen op zorguitkomsten, 
kosten en capaciteit. Isala wil deze strategieperiode het gebruik van  
AI (artificial intelligence) verder uitbreiden in een samenwerkings-
verband met academische partners.   

We zetten maximaal in op de mogelijkheden om de zorglogistiek  
en capaciteit van het ziekenhuis te verbeteren. Hiermee verwachten  
we de wachttijden voor de patiënt te beperken en de inzet van onze 

medewerkers te optimaliseren. Isala wil op dit terrein toonaangevend 
zijn binnen de Nederlandse zorg. Bij het verbeteren van de 

zorglogistiek en capaciteitsplanning richten we ons op de voor  
de hand liggende organisatieonderdelen zoals de operatiekamers 

en de medische beeldvorming. Verder gaan we de ontwikkeling 
van zorgketens combineren met deze mogelijkheden van  

een verbeterde planning waardoor de doorstroming van 
patiënten beter wordt. Gestreefd wordt naar een digitaal, 

centraal en zoveel mogelijk realtime capaciteitsinzicht 
met actuele prognoses.
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Ziekenhuiszorg thuis, het kan steeds vaker. Dat scheelt in 
de kosten, maar het is vooral veel prettiger voor patiënten.
Je herstelt sneller in je eigen omgeving. Sinds kort kunnen 
orthopediepatiënten na een infectie aan hun heupprothese of 
aan een ander implantaat ook sneller naar huis. Lag iemand 
eerder soms wel een week in het ziekenhuis, nu kunnen 
stabiele patiënten twee dagen na de operatie met ontslag.

Physician assistant (PA) Jeroen Rekveldt: ‘Deze patiënten gingen al 
naar huis met een antibiotica-infuus, maar dat kan nu dus nog sneller.’ 
Het gaat om zo’n tachtig patiënten per jaar. ‘Dat zijn patiënten van 
Isala maar ook van andere ziekenhuizen. Zij hebben een infectie 
gekregen aan hun kunstheup of kunstknie en moeten daarom 
opnieuw geopereerd worden. Na de ingreep volgt een antibioticakuur 
via een infuus. Je start meteen na de operatie met zo’n infuus, 
maar dan weet je nog niet honderdprocent zeker of het de juiste 
antibiotica is. Patiënten wachtten tot nu toe in het ziekenhuis tot de 
uitslag van de kweek bekend was. Dat kan nu dus thuis.’

Gerust hart
Een belangrijke nieuwe schakel in dit zorgpad is het Medisch 
Coördinatie Bureau. Deze afdeling startte tijdens de coronapandemie 
met de monitoring van patiënten die met extra zuurstof naar huis 
gingen. Nu is het werk uitgebreid met het regelen van de zorg rond 
deze patiëntengroep van orthopedie. Jeroen: ‘Ik ben er heel erg blij 
mee. Het is een patiëntengroep waarvoor je veel moest regelen. 
Het juiste infuus thuis, bloedprikken aan huis of later op de prikpost, 
thuiszorg, controles enzovoort. Dat geef ik nu met een gerust hart uit 
handen. Zodra een patiënt voor een operatie bij ons wordt opge-
nomen, krijgt het Medisch Coördinatie Bureau een seintje. Gaat de 
patiënt naar huis met een infuus, dan geef ik het recept door en het 
wordt geregeld. Zij regelen ook dat iemand thuis komt bloedprikken 
en zij hebben regelmatig contact met de Thuiszorg. Bijvoorbeeld 
wanneer een patiënt een nieuw antibiotica infuus nodig heeft. 
De verpleegkundigen van het Medische Coördinatie Bureau zorgen 
er voor dat de apotheek het infuus thuis bezorgt. De verpleegkundige 
van Icare, Carinova of Verian - de thuiszorgorganisaties waarmee wij 
dit hebben opgezet – wisselt het infuus bij de patiënt thuis.’

Jeroen Rekveldt, Physician assistant (PA)

Ziekenhuiszorg thuis voor 
orthopediepatiënten



In een groot ziekenhuis als Isala gebeurt het dagelijks, 
spullen die kwijt zijn. Dat betekent zoektochten door het 
gebouw, terwijl je liever wat anders met je tijd doet. De afdelin-
gen Zorgtechnologie en I&I sloegen de handen ineen en vonden 
een tracker die het zoeken drastisch moet gaan verminderen. 
De eerste pilots lopen.

Paul van Keeken, klinische fysisch medewerker: ‘De trackers zijn 
klein en kun je makkelijk op spullen plakken die snel kwijtraken. 
Zo hebben wij al een paar geplakt op decubitusbedden en op 
tentbedden. Ook rolstoelen zijn regelmatig zoek, dus daarom heb ik 
nu een afspraak met ergotherapeut Daniëlle van der Grijn’. ‘Wij hebben 
al van alles geprobeerd’, zegt Daniëlle. ‘Maar wij blijven rolstoelen 
kwijtraken. Waar niet iedereen bij stilstaat, is dat een patiënt niet kan 
beginnen met mobiliseren als er geen rolstoel is. Gelukkig neemt 
onze collega Christian Saurel veel zoekwerk van ons over. Hij vindt de 
stoelen terug op verschillende plekken, zoals op V2.6, bij IJsselheem. 
Patiënten gaan vanuit het ziekenhuis daar naar toe om verder te 
herstellen en nemen dan de rolstoel mee. Toen ik op LinkedIn las 
over deze pilot was ik daarom meteen enthousiast.’

Wifi -accespoints
Paul legt een aantal trackers op het bureau neer. ‘Ze werken op 
bluetooth en staan in verbinding met de wifi -accespoints die overal 
in ziekenhuis aan de plafonds hangen. Ik geef de tracker een naam 
en voer hem in, in de app. Vervolgens kun jij in de app zien waar de 
rolstoel waar de tracker op zit, staat. Het werkt nog niet helemaal 
perfect omdat de rolstoel ook in een ruimte ernaast kan staan. 
Maar in elk geval in de buurt van het wifi -accespoint. Met behulp van 
“machine learning” zou je dat in de toekomst nog kunnen verbeteren.’
Frank Pongers, manager bij I&I: ‘dankzij onze nieuwe netwerk kunnen 
wij met deze trackers werken. En er zijn nog veel meer innovatieve 
mogelijkheden. Daar gaan wij zeker nog met afdelingen over in 
gesprek. Handig aan deze kleine trackers is, dat je ze ook op losse 
onderdelen kunt plaatsen, zoals op een beensteun.’ In de opslagruimte 
op de afdeling krijgt de eerste rolstoel en beunsteun een tracker. 
Collega ergotherapeut Maarten van der Hoek en Christian kijken mee.

Gevonden
Tijd voor een test. Maarten zet de rolstoel in een andere ruimte, 
op dezelfde verdieping. Al vrij snel heeft Daniëlle met behulp van de 
app de stoel gevonden. ‘Wij maken het iets moeilijker’, stelt Maarten 
enthousiast voor. Hij neemt de stoel mee naar een afdeling op V2. 
De beensteun haalt hij eraf en legt hij in een ruimte een verdieping 
lager. Christian en Daniëlle gaan op pad. Het is nog even wennen 
de app, maar al vrij snel hebben ze de rolstoel en de beensteun 
gevonden. Danielle: ‘Wij zochten al zo lang naar een toepassing 
als dit. Geweldig dat wij dit nu kunnen uitproberen. Ik weet zeker dat 
het ons veel tijd en frustraties gaat schelen en dat patiënten minder 
vaak hoeven te wachten op een rolstoel en dus eerder uit bed kunnen. 
Een win-win situatie dus.’

Isala test tracksysteem voor 
losse spullen

Maar zo’n stukje techniek is vast heel duur. ‘Dat valt enorm mee’, 
zegt Frank. ‘Een tracker kost ongeveer twaalf euro per jaar. Dat is 
ongeveer net zoveel als twintig minuten zoeken. Dus de kosten 
haal je er zo uit.’



Het is een drukke nachtdienst. Voor de vijftiende keer die nacht 
beoordeelt de radioloog een CT-scan. Deze keer van het hoofd 
van een vrouw die van haar fi ets viel. Hoe blijf je scherp tijdens 
drukke diensten? ‘Daar gebruiken wij onder andere AI (Artifi cial 
Intelligence) voor’, vertellen radiologen Martijn Boomsma en 
Rogier van Dijk. ‘Het geeft ons en daarmee de patiënt meer 
zekerheid.’

Hoe werkt AI
Sinds drie jaar werkt medische beeldvorming in Isala nauw samen 
met AIDOC, een bedrijf gespecialiseerd in AI. Rogier: ‘Zij richten zich 
vooral op prioritering van beeldvorming bij acute radiologie. In grote 
ziekenhuizen, bijvoorbeeld in Amerika, zijn er vaak lange lijsten met 
CT-scans die nog bekeken moeten worden. Dan is het belangrijk 
dat de radiologen als eerste de beelden zien van patiënten op de 
spoedeisende hulp (SEH) met afwijkingen die niet te lang kunnen 
wachten. Die toepassing gebruiken wij wel maar is voor Isala minder 
van belang omdat wij meestal alle CT-scans die op de Spoedeisende 
hulp gemaakt worden binnen een uur beoordelen. Toch hadden wij 
wel interesse om samen te werken, toen die vraag kwam.’

Het systeem werkt als volgt. Als iemand met bijvoorbeeld een 
hoofdwond binnenkomt op de SEH, wordt er vaak een CT-scan 
gemaakt om bloedingen of fracturen uit te sluiten. Martijn: 
‘De beelden zijn direct zichtbaar voor ons, zodat wij ze kunnen 
beoordelen. Daarnaast worden ze direct (geanonimiseerd) naar 
AIDOC gestuurd. Binnen 10 minuten nadat ik alle beelden binnen 
heb, krijg ik ook vanuit AIDOC een melding in mijn scherm. Als de AI 
module een bloeding heeft geconstateerd, zie ik op het scherm waar 
die bloeding zit en weet ik dus waar ik moet kijken. Ook krijgen wij 
een melding wanneer de computer geen afwijkingen heeft gezien. 
Natuurlijk check je het zelf altijd nog een keer. Je wilt honderd procent 
zeker zijn.’

Sneller
Het kost veel tijd en onderzoek om een AI-programma “perfect” te 
laten lopen binnen je eigen ziekenhuis. Martijn: ‘Eén van de problemen 
in het begin was dat het te lang duurde voordat wij de AI-beelden weer 
binnenkregen, soms wel meer dan 30 minuten nadat de scan gemaakt 
was. Dat moest sneller. Ook kregen wij eerst geen melding als er geen 
afwijkingen waren gevonden. Maar hoe weet je dan zeker dat de 
computer wel heeft gekeken? Ook dat is dus aangepast.’

Afwijkingen
Radiologie zet AI nu in bij mogelijke hersenbloedingen, nekwervelfrac-
turen en longembolieën. Rogier: ‘Grote bloedingen in de hersenen of 
fracturen aan de nekwervels ziet iedereen. De kleine bloedingen of 
scheurtjes waar patiënten mogelijk wel last van gaan hebben, pikt de 
computer eruit. Dat is zeker tijdens de beoordeling van de CT-beelden 
in de nachtelijke uren een echte meerwaarde. AI houdt ons scherp. 

Martijn Boomsma en Rogier van Dijk, radiologen

Computer kijkt ��/� mee bij 
beoordelen radiologiebeelden

Tijdens ons onderzoek naar de inzet van AI hebben wij de computer 
onder andere 2500 nekscans laten beoordelen. Op een deel van 
die scans waren fracturen te zien. De computer haalde ze er bijna 
allemaal uit, maar zag uiteindelijk ook fracturen die de artsen die 
destijds de scan beoordeelden niet hadden gezien. Dat ging vrijwel 
altijd om hele kleine scheurtjes waar de patiënt hoogstwaarschijnlijk 
nooit last van heeft gehad. De afwijkingen die de computer niet 
gevonden had, bleken geen fracturen te zijn maar verplaatsingen van 
de wervels.’

Longembolie
De kleine longembolieën haalt het programma er ook vaak uit, 
vertelt Martijn. ‘AI gaan wij daarom ook in zetten bij alle contrastscans 
van de longen. Oncologiepatiënten bijvoorbeeld hebben een groter 
risico op het ontwikkelen van longembolieën. Wanneer je een 
longscan maakt om te beoordelen hoe het gaat met de tumoren, 
ligt daar je focus. Als de computer dan een mogelijk longembolie laat 
zien, is dat alleen maar winst en nog betere zorg.’

Prioriteit
AI helpt de radiologen ook bij drukke diensten. Martijn: ‘Als de dienst 
druk is en wij verschillende scans van verschillende locaties tegelijk 
binnenkrijgen, vraagt dat om honderd procent aandacht. AI helpt 
ons om sneller en adequaat te kunnen reageren.’

Eindverantwoordelijkheid
Maar zijn het dan computers die de zorg volledig gaan overnemen? 
‘Nee, dat gaat niet gebeuren’, antwoorden Martijn en Rogier. ‘Een 
computer kan geen eindverantwoordelijkheid nemen, dat blijft altijd 
de dokter doen. AI helpt ons om ons werk beter te doen. Uit alle 
onderzoeken blijkt dat radiologen en AI het samen beter doen dan 
beide apart. Nu het steeds drukker wordt in de zorg, ook op de SEH, 
is die extra paar ogen een must. AI is een van de oplossingen om de 
toenemende zorgvraag verantwoord het hoofd te bieden.’



Zorg voor de oudere patiënt

Ons streven: van kwetsbaar naar vitaal 
Een kwart van de ouderen bezoekt parallel drie à vier specialisten binnen 
het ziekenhuis. Isala vindt dat dit anders kan en brengt Isala-breed extra 
focus aan op de kwetsbare oudere patiënt. In Isala Meppel richten we 
ons op de kwetsbare oudere patiënt en zetten we in op het herstellen 
van vitaliteit en het beperken van kwetsbaarheid. Positieve gezondheid 
speelt hierbij een belangrijke rol als richtinggevend principe. 
Binnen heel Isala worden oudere patiënten nu al bij opname gescreend 
op kwetsbaarheid, zodat de vervolgzorg veilig kan worden afgestemd  
op de conditie van de patiënt. Ouderengeneeskunde betrekt de 
mantelzorger bij deze zorg.

In de komende periode wordt de zorg voor de grote groep ouderen 
een van onze aandachtspunten. We zetten onze organisatie, kennis 
en kunde in om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in 
het ziekenhuis komen. De systematische invoering van advance 
care planning is hierbij belangrijk. Via advance care planning 
bespreken zorgverleners samen met de patiënt en diens 
naasten tijdig de wensen, doelen en voorkeuren voor zorg 
rond het levenseinde. Dit wordt eventueel vastgelegd, 
vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet 
meer in staat is om beslissingen te nemen. We werken 
hierbij samen met onze zorgpartners uit de eerste 
lijn en de gemeente in de Regionale Zorgalliantie 
waarin we goede afspraken maken rond 
preventie, monitoring, opvang in eigen 
netwerk, mantelzorg, huisvesting, etc. 

Preventie

We helpen patiënten gezonder blijven
We helpen patiënten hun gezondheid te verbeteren en zetten in op 
preventie en leefstijl. Preventie vinden we belangrijk om de gezondheid 
van patiënten te verbeteren en de druk op de zorg te verminderen. In de 
Regionale Zorgalliantie ontwikkelen we, samen met onze zorgpartners 
en gemeenten, een regionale infrastructuur waarbinnen preventie 
integraal wordt aangeboden. Met elkaar identificeren we risicogroepen 
en bieden passende leefstijlinterventies, bij voorkeur in de wijk of in de 
eerste lijn. Isala stelt organisatiekracht, kennis en kunde beschikbaar. 
Maar ook ondersteunen we onze patiënten door bijvoorbeeld de 
Stoppen met roken poli, een e-coach voor thuis of het inrichten van  
een preventie-verwijspunt naar een passende vorm van ondersteuning. 

De komende jaren zetten we – allereerst voor specifieke 
patiëntgroepen – ziekenhuisbrede prehabilitatie programma’s’ 

op voorafgaand aan alle belastende interventies. Dankzij zo’n 
programma ondergaat een patiënt zo fit mogelijk een 

ingreep, waardoor de uitkomst van de ingreep ook beter is. 
Het expertteam Bewegen zet Isala-breed het belang  

van bewegen op de kaart, want patiënten die tijdens  
een opname niet bewegen, verliezen spiermassa.  

Door dat verlies aan spiermassa herstellen zij minder 
snel van een opname of operatie. Voor oudere 

patiënten kan dit tot gevolg hebben dat zij een 
stuk van hun zelfstandigheid kwijtraken, 

bijvoorbeeld omdat traplopen lastiger  
wordt en het risico op vallen groter wordt.  

In Isala Meppel is deze benadering de  
kern van de zorgformule.

Isala-brede thema’s
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Een korte opname, onderzoeken, de uitkomsten en een behan-
delplan met de patiënt en mantelzorgers bespreken en daarna 
weer naar huis. Dat is in een notendop de korte diagnostische 
opname. Sinds ongeveer een jaar biedt Isala Meppel deze 
mogelijkheid aan kwetsbare oudere patiënten.

Samenwerking
Klaas Borst, internist Ouderengeneeskunde: ‘Wij hebben dit opgezet 
in overleg met de huisartsen. De huisarts meldt patiënten hiervoor 
aan en vooraf bespreek je met elkaar wat voor onderzoeken je wilt 
doen. Door de onderzoeken en afspraken te combineren tijdens een 
korte opname, hoeft een patiënt niet een paar keer terug te komen 
voor poliafspraken. Iets wat vaak best belastend is.’

Opname
Een voorbeeld. Mevrouw heeft bloedarmoede en de verdenking is 
dat zij darmkanker heeft. Ze is ook slecht ter been en kwetsbaar. Is een 
operatie wel verstandig? Klaas: ‘Met de huisarts spreek ik af dat wij 
haar bloed prikken, dat zij een bloedtransfusie krijgt en wij maken 
eventueel een CT-scan van de darmen. De voorbereiding voor die scan 
gebeurt dus niet thuis maar in het ziekenhuis. Tijdens de opname 
bespreken wij met patiënt en familie de uitkomst van het onderzoek 
en wij maken een plan. Vervolgens gaat deze mevrouw terug naar 
huis en neemt de huisarts de zorg weer over.’

Maatwerk
‘Het is echt maatwerk’, benadrukt Klaas. ‘Naar mijn weten zijn wij het 
enige ziekenhuis die dit doen. Ongeveer twee keer per week nemen 
wij iemand op voor de korte diagnostische opname. Dit kun je ook 
organiseren in een groter ziekenhuis, maar wij bieden het bewust 
alleen aan in Isala Meppel. Doordat het gebouw kleiner is, zie je sneller 
de collega’s van andere specialismen en kun je makkelijker een en 
ander overleggen.’

Klaas Borst, internist Ouderengeneeskunde

Korte opname voor meer duidelijkheid



Meer maatwerk voor patiënten die na een CVA (herseninfarct of 
hersenbloeding) weer naar huis mogen. Dat is het doel van een 
nieuw revalidatieprogramma, dat de afdeling Neurologie twee 
jaar geleden startte. Inmiddels is de eerste evaluatie achter de 
rug en blijkt dat patiënten het traject als een meerwaarde zien.

Het hersenrevalidatieprogramma heeft verpleegkundig specialist 
Gina van Vemde samen met neuroloog Heleen den Hertog en andere 
betrokken zorgprofessionals in de CVA-keten ontwikkeld. Het 
programma van twaalf weken is voor patiënten die rechtstreeks vanuit 
het ziekenhuis naar huis worden ontslagen. Samen met de fysiothera-
peuten vanuit de eerste lijn en de CVA-wijkverpleegkundigen is het 
programma opgesteld. Ze krijgen onder meer fysieke training, gericht 
op het verbeteren van conditie en kracht en het werken aan vertrou-
wen in het bewegen. Ze worden begeleid bij de onzichtbare gevolgen 
na een CVA. Er worden workshops gegeven over onder meer 
leefstijladviezen, therapietrouw en werkhervatting.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Tijdens de evaluatie waren er 
vier deelnemers aanwezig met hun mantelzorger. Het was voor alle 
vier de patiënten ongeveer vier maanden of langer geleden dat de 
hersenrevalidatie is afgerond.

Grenzen opzoeken
‘Door dit programma krijg je handvaten’, vertelt Jan. Hij heeft voor 
de vierde keer een herseninfarct gehad en deed na zijn laatste CVA 
mee met het revalidatieprogramma. ‘Ik wilde er eerst niks van weten, 
praten in een groep is niets voor mij. Maar we hebben erg veel aan 
elkaar gehad, het is fi jn om te weten dat iedereen tegen veel dezelfde 
dingen aanloopt.’ Zoeken waar de grens ligt, dat is voor Jan het 
belangrijkste aspect van het traject. ‘Soms ga je over je grenzen heen 
om winst te behalen, het is fi jn dat je daar begeleiding in krijgt en er 
niet alleen voor staat.’

Herhaling voorkomen
‘Je kunt het vergelijken met het programma van de hartrevalidatie’, 
vult verpleegkundig specialist Gina van Vemde aan. ‘Het doel is om 
de kans op een nieuw CVA te verkleinen en functioneel herstel en 
gezondheidsbeleving te vergroten.. Dit doen we door patiënten te 
activeren om meer te gaan bewegen en krijgen ze informatie over een 
gezonde leefwijze. Dan kun je al veel behalen.’ Jan knikt instemmend. 
‘Ik wil er alles aan doen om herhaling te voorkomen. Door dit 
programma merk je dat je zelf weer meer in regie komt doordat je 
steeds meer kan. Het heeft zo’n geweldige meerwaarde om dit samen 
te doen, je raakt vertrouwt met elkaar. Je hebt te maken met korte 
lijnen, met zowel de verpleegkundig specialist uit het ziekenhuis als 
met de fysiotherapeut en de CVA-wijkverpleegkundige uit de eerste 
lijn. Je hebt meer houvast.’

Evaluatie
De deelnemers ervaren het programma als motiverend omdat er 
tijdens de oefeningen bij de fysiopraktijken gestimuleerd wordt om 
lichamelijke grenzen op te zoeken. Hierdoor krijgen ze weer vertrou-
wen in hun lichaam en worden ze uitgedaagd. Het groepsverband 
werkt motiverend. Na de revalidatie zijn de deelnemers zich bewuster 
geworden van hun leefstijl, ze zijn meer gaan bewegen, gezonder gaan 
leven en voelen zich fi tter.

Nieuw programma hersenrevalidatie 
laat grote meerwaarde zien

Het revalidatieprogramma heeft een vergelijkbare inhoud als de 
hartrevalidatie, maar dan in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken. 
Twee weken na ontslag uit het ziekenhuis starten de patiënten met 
trainen. Daarnaast worden er workshops aangeboden door CVA 
nazorgverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties. Deze gaan 
over het verbeteren van leefstijl, medicatietrouw, werkhervatting en 
onzichtbare en psychosociale gevolgen na een CVA.



Pandemische paraatheid

Wij staan klaar als dat nodig is
De afgelopen jaren heeft COVID-19 ons geleerd dat we te allen tijde 
voorbereid moeten zijn op een pandemie. Isala voelt het als zijn taak  
om bij te dragen aan deze pandemische paraatheid. Door preventie, 
vaccinatie, een innovatief zorgaanbod (zuurstof en/of monitoring thuis), 
uitbreiding IC-capaciteit en de flexibele inzet van personeel streven  
we ernaar om ons reguliere zorgaanbod zo lang als mogelijk is uit te 
blijven voeren. 

Palliatieve zorg 

De beste zorg als genezing niet mogelijk is 
Binnen Isala werkt een in palliatieve zorg gespecialiseerd team,  
het Palliatief Advies en Consult Team (PACTeam). Dit PACTeam  
bestaat onder andere uit artsen palliatieve zorg, verpleegkundig 
specialisten, internist-oncologen, anesthesiologen-pijnspecialisten, 
radiotherapeuten, apothekers en geestelijk verzorgers.  
Mocht het nodig zijn dan kunnen zij andere medisch specialisten,  
en paramedici, zoals een medisch maatschappelijk werker, 
psycholoog of fysiotherapeut bij de zorg betrekken.

Gepast gebruik

Elke behandeling voegt waarde toe 
Via het programma Gepast gebruik zorgen we ervoor dat elke 
behandeling in Isala waarde toevoegt aan een patiënts leven.  
Voegt een behandeling geen waarde toe aan, dan moet de behandeling 
niet gegeven worden. Door systematisch in gesprek te gaan met onze 
specialisten over thema’s die samenhangen met kwaliteit, benchmarks, 
informatie uit ZEGG en doelmatigheidsonderzoek bevorderen we het 
gepast gebruik van zorg. 

Dure geneesmiddelen doelmatig inzetten
Dure geneesmiddelen (dgm) zorgen voor een snel stijgende kostenpost 
binnen de zorg. Als deze stijgende kosten binnen het ziekenhuisbudget 
moeten worden opgevangen dan verdringen deze middelen de 
reguliere zorg. Verzekeraars zijn vooralsnog bereid om de kosten van 
dure geneesmiddelen op basis van nacalculatie te vergoeden als het 
ziekenhuis zich houdt aan de referentieprijzen die verzekeraars voor 
dure geneesmiddelen vaststellen, maar we zien in toenemende mate  

dat zij het risico naar het ziekenhuis verleggen. Isala zorgt ervoor  
dat dure geneesmiddelen doelmatig en gepast worden ingezet.  

We houden ons aan de spelregels die door verzekeraars worden 
opgesteld. Dat betekent dat Isala zal streven naar dosisopti-

malisatie en tapering, en dat wij nieuwe inzichten op het gebied 
van doseringen zo snel mogelijk zullen toepassen. 

Tegelijkertijd zoeken we met verzekeraars en onze partners 
in de IZON naar mogelijkheden om de gevolgen van de 

stijgende kosten voor het ziekenhuis beheersbaar te 
houden door gezamenlijke inkoop te stimuleren en 

inkoopkracht te mobiliseren. 
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‘Heb je nog even een momentje?’, vraagt oncologie verpleeg-
kundige Hendriette Eikelboom. ‘Ik moet nog even wat uitprin-
ten. Het was nog een heel geregel, maar het is toch gelukt om 
mijn patiënt met extra zuurstof naar huis te krijgen. Hij wil 
namelijk graag thuis zijn om uiteindelijk daar te sterven.’ 
Hendriette is zichtbaar blij dat zij de wens van meneer  
kan vervullen.

Bovenstaand voorbeeld is in een notendop waar het volgens 
Hendriette om draait bij palliatieve zorg. Laat patiënten hun verhaal 
doen. Wat zijn hun wensen? Een dag eerder volgde zij de eerste les 
van de nieuwe opleiding palliatieve zorg van het KWF. Een opleiding 
waarin niet het genezen van de ziekte maar een waardig levenseinde 
centraal staat. Initiatiefnemers van de opleiding zijn Sabine Netters 
(internist in Isala) en Sander de Hosson (longarts in Assen). In een 
mum van een tijd waren de plaatsen voor deze eerste pilotopleiding 
gevuld. Hendriette: ‘Je merkt dat iedereen honger heeft naar meer 
kennis. Inderdaad ik heb ondertussen veel ervaring in palliatieve zorg, 
maar ik ben ook bang voor mijn blinde vlekken. Een belangrijk en 
mooi onderdeel van deze opleiding is het contact met collega’s van 
andere ziekenhuizen. Hoe pakken zij dingen op? Door daar samen 
over te praten leer ik mijn blinde vlekken herkennen. Ervaringen van 
hen zijn waardevolle leermomenten voor mij als verpleegkundige.  
De docenten zijn ervaren en kundige professionals die palliatieve  
zorg “ademen”.’ Het pilotproject is gestart in Zwolle. Uiteindelijk 
moeten duizenden zorgverleners de kans krijgen om deze opleiding 
te gaan volgen.

In gesprek blijven
Naast praktische informatie over pijnstilling, wanneer welke medicatie 
het beste werkt, hoe je een patiënt regie geeft en wat de symptomen 
van een palliatieve fase zijn, gaat het ook veel over psychisch sociale 
zorg en de do’s en dont’s. Hendriette: ‘Wat je bijvoorbeeld niet moet 
doen, is voor een ander invullen. Wanneer ik op een nachtkastje een 
bijbel zie liggen, hoeft dat niet te betekenen dat deze patiënt uit 
geloofsovertuiging vast geen palliatieve sedatie zou willen. Wat je wel 
moet doen is in gesprek blijven. Wat zijn de wensen, de angsten? Ik 
vraag bijvoorbeeld niet snel rechtstreeks aan iemand: “Bent u bang te 
stikken”. Wat ik wel doe, dat heb ik geleerd van een palliatieve arts,  
is vertellen dat ik wel eens van andere patiënten hoor dat zij bang zijn 
om te stikken. Dan komt vaak wel het eerlijke antwoord dat iemand 
dat ook is. Dan kan ik diegene geruststellen en uitleggen dat dit niet 
hoeft, bijvoorbeeld door medicatie. Wat ik ook wel eens meegemaakt 
heb, is een patiënt die vlak voordat de chemo gaat lopen er erg 
tegenop ziet en enorme twijfels heeft over de start ervan. Ik heb er 
toen een specialist bijgehaald om het gesprek aan te gaan. Wil iemand 
die chemo nog? Het kan gebeuren dat een patiënt dan zegt “Ik stop 
met de behandeling”.’

Zelfcompassie
Hendriette en haar collega oncologie verpleegkundigen verzorgen 
regelmatig patiënten in de laatste levensfase. Hendriette: ‘Toen ik 20 
jaar geleden hbo-v deed, was er nauwelijks aandacht voor palliatieve 
zorg. Ook de rol van de verpleegkundige was toen anders. Wij hebben 
nu veel meer een signalerende functie, bijvoorbeeld dus wanneer ik 

zie dat een patiënt twijfelt aan doorgaan met de behandeling.  
De eerste keer dat ik met palliatieve zorg te maken kreeg, vond ik 
shocking. Ik meed de kamer waarin deze patiënt lag en wist niet hoe 
ik het gesprek moest aangaan nadat hij het slechte nieuws van de 
dokter had gehoord. Nu kun je palliatieve zorg kiezen als minor.  
Ik vind dat eigenlijk iedereen het moet volgen want uiteindelijk krijgt 
iedere verpleegkundige er mee te maken. Tijdens mijn opleiding 
voor oncologieverpleegkundige was er wel meer aandacht voor, 
maar op een andere manier dan tijdens deze opleiding van KWF.  
De intervisie in de opleiding vind ik heel belangrijk, net als zelfcom-
passie. De ene patiënt kruipt meer onder je huid dan de andere.  
Hoe zorg je ervoor dat je niet afvlakt en niet vervalt in galgenhumor? 
Dat moet je van jezelf en je collega’s in de gaten houden.’

Hendriette Eikelboom, oncologie verpleegkundige 

Meer leren over palliatieve zorg



Passende zorg en gepast gebruik zijn binnen Isala inmiddels 
onderdeel van de strategie. Orthopedisch chirurg Harmen 
Ettema vertelt hoe, op de afdeling Orthopedie, passende zorg in 
de praktijk wordt opgepakt. ‘Bepaalde ingrepen doen we niet 
meer en door de inzet van keuzehulpen wegen we samen met de 
patiënt beter af welke zorg het meest passend is.’

Op de implementatieagenda van ZE&GG van het ministerie van  
VWS zijn 77 initiatieven gebundeld. Over deze  initiatieven is  binnen  
het programma Gepast gebruik dat binnen Isala loopt het gesprek 
aangegaan. Vervolgens zijn er door de verschillende vakgroepen 
keuzes gemaakt met welke initiatieven zij aan de slag wilden.  
Voor de afdeling Orthopedie zijn dit : knievervanging bij artrose, 
triage voorafgaand aan de polikliniek en de patient journey,  
inclusief keuzehulp. Harmen: ‘Als medisch specialisten hebben we, 
onder andere binnen onze eigen beroepsvereniging (Nederlandse 
Vereniging Othopedie, red.) gekeken, naar het nut van bepaalde 
ingrepen die we binnen de orthopedie jarenlang hebben gedaan.  
Met andere woorden of een ingreep ook op de langere termijn  
een patiënt wel voordeel opleverde. Daar is een lijst ingrepen en 
behandelingen uit voortgekomen die we nu niet meer of veel  
minder vaak uitvoeren.’

Minder operaties
‘Kijkoperaties van de knie waren jarenlang operaties die wij als 
orthopedisch chirurgen vaak uitvoerden, ook bij patiënten van boven 
de 50 jaar met artrose. Inmiddels is dankzij zorgevaluatie-onderzoek 
bekend dat bij deze klacht een conservatieve behandeling met 
oefentherapie op de lange termijn net zo goed werkt als een 
operatieve ingreep. Terwijl een operatie natuurlijk veel ingrijpender is 
voor de patiënt, meer risico op complicaties met zich meebrengt en 
ook nog duurder is dan een conservatieve behandeling. Hetzelfde 
geldt voor verschillende andere ingrepen, zoals een artroscopie van 
de schouder waarbij je als orthopedisch chirurg een stukje bot 
weggehaald en een kijkoperatie waarbij een stukje van de meniscus 
werd verwijderd. Ook van deze ingrepen is inmiddels bekend dat ze 
geen meerwaarde hebben boven een conservatieve behandeling die 
bijvoorbeeld bestaat uit leefstijl- en beweegadvies gecombineerd met 
fysiotherapie. Deze operaties voeren we nu dus veel minder vaak uit. ’

Inzet van keuzehulpen
Deze manier van behandelen vraagt ook om het nog beter met  
de patiënt afstemmen van wat voor hem of haar passende zorg is.  
Het inzetten van een keuzehulp draagt daaraan bij.  Harmen:  
‘We zetten de keuzehulpen inmiddels sinds 1 september in en de 
eerste resultaten zijn veelbelovend. Als een patiënt voorheen door  
de huisarts naar ons werd doorgestuurd met artrose of slijtage aan  
de knie, was het soms best lastig om hem of haar ervan te overtuigen 
dat een prothese niet per se de beste oplossing is. Nu wij de patiënt 
voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek via de mail de 
keuzehulp sturen, komt hij of zij veel beter voorbereid naar het 

ziekenhuis en kunnen we ook gerichter het gesprek voeren over  
wat de meest passende behandeling is.’  
Dankzij de keuzehulp heeft de patiënt dan al thuis op een heel 
begrijpelijke manier met relevante informatie en animaties uitleg 
gekregen over de diagnose en de mogelijke behandelingen.  
Ook de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties 
worden in de keuzehulp uitgelegd. ‘Bovendien stelt de keuzehulp  
de patiënt tussendoor vragen over welke uitkomst en welke 
behandeling zijn of haar voorkeur heeft’, vult Harmen aan.  
‘De antwoorden op die vragen vormen een mooi vertrekpunt  
voor het gesprek in de spreekkamer. Ze helpen om samen met  
de patiënt te beslissen wat de meest passende behandeling is.’

Beter voorbereid in de spreekkamer
‘Het inzetten van de keuzehulpen maakt ons werk in de spreekkamer 
ook makkelijker’, vervolgt Harmen. ‘Al bij binnenkomst hebben  
de patiënten veel beter de voor- en nadelen van de verschillende 
behandelopties op een rijtje. Nog steeds krijg ik af en toe de vraag 
“Wat vindt u, dokter, dat ik moet doen?” – dat ligt misschien ook aan 
de regio waar we als Isala zitten –, maar een stuk minder vaak dan 
voorheen. Mensen komen nu beter voorbereid naar hun afspraak en 
weten beter welke behandelopties er zijn, waardoor samen beslissen 
een stuk makkelijker gaat.’
‘Sinds het inzetten van de keuzehulp zijn patiënten ook sneller 
geneigd te kiezen voor een niet-operatieve ingreep. Ze gaan eerder 
voor een conservatieve aanpak, waarbij we samen kijken wat er nodig 
is om tot hetzelfde of zelfs een beter resultaat te komen dan met een 
prothese. Bijvoorbeeld een goed bewegingsprogramma, leefstijlad-
vies om af te vallen en wellicht af en toe een pijnstillende injectie.  
Die conservatieve behandeling kan daarna plaatsvinden bij de 
huisarts en de fysiotherapeut in de buurt van de patiënt. Al sinds 
enkele jaren werken we met de huisartsen in de regio samen en 

‘ Patiënten zijn nu eerder  
geneigd om te kiezen voor een 
nietoperatieve behandeling’

Lees verder >



geven we samen anderhalvelijnszorg. Ook het aantal fysiotherapie-
praktijken met wie we samenwerken, breiden we nog steeds uit.  
En is het dan jaren later voor een patiënt alsnog nodig om een 
knieprothese te krijgen, dan is het wellicht een prothese die de  
rest van het leven meegaat in plaats van dat deze nog een keer 
vervangen moet worden.’   

‘Wij kiezen voor de focus op kwaliteit’
Annelies van Bon, programmamanager Centrum voor 
Verbeteren en Innoveren: ‘Binnen het programma Gepast 
gebruik kiezen we voor de focus op kwaliteit, omdat wij 
merken dat elke zorgprofessional daar warm voor loopt en  
dat altijd wil verbeteren. Daarbij is onze aanpak breder dan 
alleen de ZE&GG-initiatieven. Binnen Isala kijken wij namelijk 
ook naar kansen als het gaat om de proces- en praktijkvariatie. 
Om hierin inzicht te geven aan de zorgprofessionals gebruiken  
wij vanuit het programma de LOGEX-Doelmatigheidsmonitor.  
Deze monitor geeft ons inzichten in potentiele kansen als  
het gaat om gepast gebruik van zorg. Daarbij hanteren wij de 
norm van de P25, ofwel de 25% beste ziekenhuizen waarmee 
wij onszelf vergelijken. Door het gesprek over deze inzichten 
aan te gaan met vakgroepen en op zoek te gaan naar het 
verhaal achter de cijfers komen goede initiatieven naar boven 
waar vakgroepen mee aan de slag gaan. Door de voortgang 
hiervan te monitoren in een zelfgebouwde Effectmonitor in 
Power BI kunnen wij de vakgroepen ook resultaten laten zien 
van de door hen opgepakte initiatieven. Dat helpt hen.’



Ketenzorg

Patiëntwaarde creëren door te werken in zorgketens
We willen zoveel mogelijk waarde leveren in de zorg voor patiënten, 
waarbij de wensen van de patiënt centraal staan. Waardegedreven zorg 
wordt bij Isala aangeboden in zorgketens. Met het programma Isala 
stroomt door organiseren we zorgketens die door het hele ziekenhuis 
heengaan en waarin alle betrokken zorgverleners met elkaar werken  
aan patiëntwaarde. We kijken niet alleen naar de keten binnen het 
ziekenhuis, maar ook “van thuis tot thuis”. 

Voor 2026 willen we 60 tot 80% van al onze zorg in zorgketens  
hebben ondergebracht, waarbij een multidisciplinair team integraal 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorgketen. Het team wordt 
aangestuurd door een tripartite ketenbestuur waarin de cure, care en 
het management vertegenwoordigd zijn. Voor het sturen op kwaliteit  
en kosten beschikken de teams over actuele informatie over kwaliteit, 
kosten en patiëntwaardering en praten patiënten mee over de manier 
waarop de zorg wordt aangeboden. We richten de Isala-organisatie  
zo in dat deze integrale zorgteams worden gefaciliteerd om de 
patiëntwaarde te vergroten. 

Het belang van de patiënt staat voorop 
Nadat we in de afgelopen jaren al een groot deel van onze zorg  
hebben samengebracht in centra, gaan we daarmee verder door ook in 
het resterende deel meer samenhang aan te brengen. Onze organisatie 
zal meer en meer gebaseerd zijn op patiëntgroepen en zorgketens.  
In toenemende mate plooien we onze structuur om de zorgvraag van de 
patiënt die om een multidisciplinair antwoord vraagt. In het programma 
Isala stroomt door gaan we de komende jaren de zorgketens in een 
geleidelijke ontwikkeling binnen de organisatie systematisch 
doorvoeren daar waar het passend is gelet op de patiëntengroep. 
Daarbij hebben we aandacht voor de patiënt die zorg krijgt vanuit 
verschillende ketens. Bij de beslissingen die binnen het management 
worden genomen staat de patiënt centraal. Samen met alle 
zorgprofessionals en de patiënt verbeteren we de zorg in de keten. 
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Het aantal patiënten met een hersenbloeding of -infarct stijgt. 
Neuroloog Heleen den Hertog en verpleegkundig specialist Gina 
van de Vemde delen hoe zij samen met andere partners in de 
regio patiënten ook thuis helpen met het herstel, o.a. door het 
inzetten van een eCoach en hersenrevalidatieprogramma. 

Heleen den Hertog, neuroloog
en Gina van de Vemde, verpleegkundig specialist

Ook thuis hulp bij herstel door 
o.a. een eCoach en  
hersenrevalidatieprogramma

  Luister naar Heleen en Gina in   
de podcast ‘Zorg Dichtbij’ over 
ziekenhuiszorg aan huis.



Governance

Isala is een platte organisatie met een beperkt aantal managementlagen. 
Binnen Isala werken we met continu verbeteren (Kaizen en Lean) als 
managementfilosofie en -aanpak. Wij streven naar tripartite aansturing 
van de organisatieonderdelen die de directe zorg betreffen.  
Dat betekent dat beslissingen binnen het management genomen 
worden in samenspraak met artsen en verpleegkundigen. Bij die 
beslissingen staat de patiënt centraal.
Problemen oplossen en verantwoordelijkheden nemen vinden  
zo laag mogelijk in de organisatie plaats. Binnen Isala werken we  
zo uniform mogelijk, zonder dat er sprake is van ‘one size fits all’. 

Isala op koers

Medewerkers beleven de meeste voldoening als zij dankzij  
hun werk bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten.  
Zij ervaren het meeste werkplezier als ze soepel kunnen 
samenwerken en alle ondersteunende processen hen daar 
effectief bij helpen. Isala op koers is ontwikkeld binnen Isala 
en richt zich op continu verbeteren. De strategiepiramide 
is ons gezamenlijk einddoel, de Isala op Koers-piramide 
met de vijf stromen – Isala Koerst, Isala Versnelt, Isala 
Doet, Isala Stroomt en Isala Leert & Verbindt – is de 
manier waarop we dat einddoel halen.
  

We geloven erin onze mensen goed op te leiden en de ruimte te geven 
om continu te verbeteren, zowel individueel als binnen verbeterteams. 
We streven naar zevenduizend verbeteraars (alle Isala-medewerkers!) 
om onze patiënten zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden. 
Binnen heel Isala werken verbeterteams die knelpunten binnen de zorg 
in beeld brengen en oplossen. Iedere medewerker in Isala draagt bij aan 
datgene dat waardevol is voor onze patiënten en aan de doelstellingen 
die daarmee samenhangen. 

In deze strategiekalender geven we aan waar we de komende jaren  
de belangrijkste accenten willen leggen. Vervolgens werken we die  
ieder jaar uit tot jaarlijkse doelstellingen en plannen. Om op te halen  
wat medewerkers zelf willen verbeteren en verbeterd willen zien,  
voert het Bestuursteam elk jaar met alle afdelingen in Isala een gesprek. 

Catchball noemen we dat. De ideeën en voorstellen worden 
opgenomen in het overzicht van doelstellingen voor het volgende 

jaar. Vervolgens presenteren alle organisatie onder delen elk jaar 
hun plannen voor het komende jaar tijdens de Vizierweek.  

Via de jaarlijkse strategieconfe ren tie, catchball en de 
Vizierweek verbinden we alle doelen op verschillende niveaus 

met elkaar. Gedurende het jaar wordt het realiseren van 
deze doelen in dag- en weekstarts en in Obeya’s 

gestimuleerd en gevolgd. Zo maken we onze  
zorg steeds beter en daar zijn we trots op.  

Zo maken wij samen Isala.
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Productieplanning

Een decentrale planning met  
heldere richtlijnen
We worden in toenemende mate geconfronteerd met diverse 
capaciteitsvraagstukken. Daarom hebben we een ontwikkeling ingezet 
om gezamenlijk meer inzicht te krijgen op instroom, doorstroom en 
uitstroom van patiëntengroepen. De komende tijd is een meer integrale 
benadering van de afzonderlijke capaciteitsvraagstukken noodzakelijk, 
om zo de instroom, doorstroom en uitstroom zo vloeiend mogelijk te 
laten verlopen. 
We maken daarbij een onderscheid tussen de langetermijnontwikkeling 
van de verwachte omvang van de patiëntenzorg, een jaarlijkse 
vooruitblik (die we vertalen naar een begroting) en een viermaandelijkse 
heroverweging. Ons uitgangspunt is dat we de patiënt op het juiste 
moment in een keer door Isala kunnen begeleiden. Daarnaast wordt op 
dag/week-basis integraal vooruitgekeken naar de verwachte instroom. 
We willen al deze inspanningen combineren en doorontwikkelen naar 
een meer integraal Isala-productieplanningsysteem, waarbij een 
decentrale planning met heldere richtlijnen en kaders, meer 
gecoördineerd en op elkaar afgestemd, kan gaan plaatsvinden. 
De productiviteit van ons ziekenhuis zullen we, mede gelet op de 
schaarste aan personeel maar ook de fysieke begrenzingen in 
capaciteiten (IC, diagnostiek, OK) omhoog moeten krijgen.

Duurzaamheid

De Green Deal is ons richtsnoer 
Zorginstellingen zijn in ons land verantwoordelijk voor maar liefst  
7% van de CO2-uitstoot. Isala wil haar steentje bijdragen om dit te 
veranderen en is één van de ondertekenaars in de zorgsector van de 
Green Deal. We maken werk van duurzame inzetbaarheid van onze 
werknemers, dragen bij aan het beschikbaar houden van de zorg en 
gaan verspilling van materialen en energie tegen. De komende jaren 
worden we geconfronteerd met stevige uitdagingen en meer 
onvoorspelbaarheid op deze terreinen. Energie- en grondstoffenprijzen 
stijgen, zodat we niet alleen voor een gezondere planeet, maar ook voor 
een gezonde bedrijfsvoering moeten investeren in duurzaamheid.  
De pijlers die zijn beschreven in de Green Deal zijn ons richtsnoer.  
De instellingskaart ‘CO2-reductie energietransitie’ is hier een eerste 
uitwerking van. Tijdens deze strategieperiode bepalen we ook de stip  
op de horizon voor Isala voor de overige pijlers van de Green Deal,  
zoals circulaire bedrijfsvoering. Met ingang van het verslagjaar 2023 
verwoorden we dit transparant en toetsbaar in onze jaarverslaglegging. 

 ONZE TOPKLINISCHE ZORG
Hartcentrum  –  Vrouwkindcentrum  –  Oncologisch centrum

Acuut en traumacentrum  –  Beweegcentrum



De bouw van twee nieuwe OK’s bij het Behandelcentrum is 
in volle gang. Na de voorbereidende werkzaamheden van 
afgelopen maanden, werden gister de eerste units geplaatst. 
Ook vandaag gaat het werk volop door. De oplevering wordt op 
� maart verwacht. ‘Een unieke gebeurtenis’, zegt RVE-manager 
a.i. Hans Sieders.

De twee tijdelijke OK’s worden in maart 2023 in gebruik genomen. 
De noodzaak voor deze nieuwe units is hoog, vertelt Hans. ‘Met deze 
twee extra OK’s kunnen we onder andere orthopedie en neurochirur-
gie de mogelijkheid geven om meer te opereren.’

Verbouwing klinische OK’s
Daarnaast komt de uitgestelde zorg ook om de hoek kijken, 
vult Maaike Arlar, manager strategische huisvesting, aan. ‘Met deze 
units kunnen we meer doen. Ook gaan we in de toekomst de klinische 
OK’s verbouwen, in het ziekenhuis zelf. Om ervoor te zorgen dat er 
dan geen vertraging in de zorg oploopt, is er besloten om deze twee 
tijdelijke OK’s bij het Behandelcentrum te plaatsen.’

Groei
Wanneer die verbouwing gepland is kan Maaike nog niet zeggen. 
‘De noodzaak blijft dat er een hybride OK komt, met name voor 
vaatchirurgie. Daarom bouwen we nu gelijk twee nieuwe units: naast 
de groei die we verwachten gaan we straks niet terug in capaciteit 
als de klinische OK’s verbouwd worden.’ Hans vult aan: ‘Je gaat dan 
verbouwen in een bestaand gebouw, dat vergt tijd en vraagt om de 
juiste voorbereiding en besluitvorming.’

Zelfde OK’s als in Meppel
De nieuwe OK’s bij het Behandelcentrum worden bijna identiek aan 
de OK’s in het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Maaike: ‘Daar is natuurlijk 
enorm goed over nagedacht en we krijgen hele positieve geluiden van 
iedereen die daar werkt. Daarom is besloten om dezelfde OK’s hier 
neer te zetten.

Er is ook een interne verbouwing in het behandelcentrum nodig op 
de holding en recovery. Er komen daar extra faciliteiten om de 
patiënten van de twee extra OK op te kunnen vangen. Er wordt met 
die verbouwing ook een lichtkoepel geplaatst om daglicht te 
realiseren. Een grote wens van de medewerkers.’

Hans Sieders, RVE-manager a.i. 

Bouw tijdelijke OK’s bij het 
Behandelcentrum in volle gang



Het OK-complex is de meest vervuilende afdeling van een 
ziekenhuis, stelt anesthesioloog Hamid Aslami. Toen hij 
anderhalf jaar geleden bij Isala aan het werk ging, werd hij 
overvallen door de disposables op de OK. Hij zette een  
‘Green Team’ op om een groene OK te realiseren.

Duurzamer werken op de OK, dat is het doel van Hamid Aslami.  
Met het Green Team, waar inmiddels meer dan 20 OK medewerkers 
inzitten, bedenken en evalueren ze elke maand groene acties wat leidt 
tot minder CO2-uitstoot.

Vaarwel, zijlijn
Als recent voorbeeld noemt de anesthesioloog het infuus.  
‘Patiënten op de OK krijgen vaak antibiotica toegediend via het infuus, 
door middel van een zakje en een zijlijn. Dat zijn allemaal extra plastic 
verpakkingen die je moet uitpakken om de antibiotica als zijlijn in het 
infuus te hangen. Nu hebben we ervoor gezorgd dat het medicijn 
rechtstreeks in het infuus druppelt, zonder zijlijn. Hierdoor heb je al 
50% minder infuus-afval dan eerder.’

Celstofmatjes
Een ander voorbeeld zijn de celstofmatjes, die werden altijd op het 
kussen op de operatietafel gelegd. Nu wordt de opdekdeken over het 
kussen gelegd, waardoor het matje niet meer nodig is. ´Slim toch? 
Dat scheelt maandelijks zo´n 2000 matjes´, vertelt Hamid trots.

Dat het Green Team mensen inspireert staat buiten kijf. Inmiddels zijn 
er 15 teams verspreid door heel Isala, die zich bezig houden met 
verduurzaming. Twee keer per jaar komen alle teams bij elkaar. ´ 
Dan worden er presentaties gegeven en kunnen we elkaar  
inspireren´, vertelt Hamid. ´Zo doen we het samen en zetten  
we steeds extra stapjes richting een duurzame werkwijze.´

Energieverbruik: vriezers en operatiekamers
Het Green Team neemt ook het energieverbruik onder de loep. Neem 
bijvoorbeeld het donorweefsel. Dat wordt bewaard in vriezers met 
een temperatuur van -80 graden. ‘Kunnen we niet hetzelfde effect 
bereiken als de temperatuur op -70 graden wordt ingesteld? Dat kost 
minder energie.’

Afval, 3R
‘Door de toenemende schaarste van goederen en grondstoffen, 
willen we minder afval creëren (reduce), herbruiken (reuse) van 
goederen en recyclen van afvalstromen’, vertelt Hamid. ‘Zo hebben 
we met project celstofmatje en antibiotica in de druppelkamer veel 
minder afval. Wij stellen verpakkingsdozen van chirurgische instru-
menten ter beschikking voor iedereen om te gebruiken om bijvoor-
beeld een pakje te versturen. Papier scheiden loopt al heel goed, 
verder willen we PMD scheiden en zijn we aan het inventariseren of  
we bijvoorbeeld koffiecupjes ziekenhuisbreed als aparte afvalstroom 
kunnen realiseren.’

Sokken, muts en ondergoed
Het thema duurzaamheid heeft altijd al de interesse gehad van 
Hamid. ‘Ik vind het leuk om dingen te bedenken met het green  
team en dan resultaten te zien. We zijn ook bezig om dampvormige 
anesthetica weg te vangen, zodat het kan worden gerecycled. Dit is 
echter een groot project wat aardig wat tijd kost, er komt ontzettend 
veel bij kijken. Daarnaast willen we met de patiënten in gesprek. 
Weten zij hoe vervuilend we eigenlijk zijn? Denk dan ook aan sokken, 
de OK-muts, OK-ondergoed en de warmtedeken. Dat wordt na 
gebruik weggegooid. Wat willen de patiënten zelf? Kan dat niet  
van recyclebaar materiaal? Er is nog zoveel te behalen’, sluit hij af.

Hamid Aslami, anesthesioloog

Samen op weg naar een groene OK



Professioneel, met hart & ziel, open & transparant  
en innovatief

Wij zijn Isala  
Onze missie: Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en 
versterken van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg 
zijn toevertrouwd.

Dit doen we vanuit onze kernwaarden:
-   Professioneel
-   Open & transparant
-   Met hart & ziel
-   Innovatief 

Om de visie van Isala vanuit onze kernwaarden waar te maken,  
zitten deze eigenschappen in het DNA van alle Isala-medewerkers: 
-   We nemen onze verantwoordelijkheid.
-   We willen de beste zijn in ons werk.
-   We werken vanuit compassie.
-   We blijven leren. 
-   We zijn innovatief.
-   We werken samen en verbeteren elke dag. 

We nemen onze verantwoordelijkheid voor onze 
patiënten, voor onze collega’s, voor de zorg in  
onze regio. Wij staan voor goede en veilige zorg  
en mogen hierop aangesproken worden. 

We willen de beste zijn in ons werk.  
Dit draait om de belofte aan onze  
patiënten, om enthousiasme 
voor zorg en de verbetering 
ervan en om motivatie voor 
innovatie en onderzoek.  
De beste willen zijn in ons  
werk komt van binnenuit,  
is intrinsiek en gaat gepaard  
met bescheidenheid.  
Want wie ophoudt beter te 
worden, houdt vanzelf op 
goed te zijn. 

We werken vanuit compassie. Ziek worden kan iedereen overkomen. 
Isala-medewerkers bieden zorg zoals zij willen dat zij of hun geliefden 
zelf verzorgd zouden worden. We bejegenen onze patiënten prettig, 
gastvrij en met compassie. We staan als een partner naast de patiënt en 
zijn of haar naasten om hen bij te staan bij het maken van de juiste keuze 
en het geven van passende zorg.

We blijven leren door met een open blik naar onszelf en onze 
omgeving te kijken. We zoeken de vergelijking op met anderen op 
terreinen die ertoe doen, we vergelijken de uitkomsten van zorg,  
kijken naar best practices en blijven leren van anderen. Splendid 
isolation leidt namelijk nooit tot topprestaties, maar wel tot ernstige 
vormen van bijziendheid. Het vergt durf om die vergelijking aan te gaan, 
om de terugkoppeling ook echt te horen en om niet voetstoots uit te 

gaan van de eigen voortreffelijkheid. 

We zijn innovatief. We kunnen steeds meer steeds beter. 
Innovatie is daarbij essentieel. We zijn koploper in het omarmen 

en gebruiken van nieuwe technologische ontwikkelingen als 
die de zorg voor onze patiënten en het werkgemak voor 

onze medewerkers aantoonbaar beter maken. 

We werken samen en verbeteren elke dag.  
Patiënten hebben immers geen boodschap aan  

onze ingewikkeldheden en organisatorische 
complexiteiten. Zij verwachten een Isala met  

één gezicht en raken in verwarring wanneer wij 
dat niet tonen. Samenwerking en teamwork, 

geholpen door een op de betreffende 
patiëntengroep toegesneden 

organisatorische indeling en dito 
zorgprocessen, zijn nodig om onze 

kennis, kunde en zorg samen te 
brengen om zo onze patiënten 

topzorg te bieden. 

Kernwaarden
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SEH-verpleegkundige Marlies Knoop geeft het eerlijk toe.  
Als eerder iemand na een suïcide poging binnenkwam op de 
Spoedeisende hulp wist zij niet goed hoe zij daar mee om moest 
gaan. ‘Ik voelde mij er ongemakkelijk bij en bovendien: wat ging 
ik los maken als ik er naar vroeg?’

Inmiddels is Marlies één van de drie suïcidepreventie ambassadeurs  
in Isala en helpt zij medewerkers die eerder met dezelfde vragen 
worstelden. ‘Ik leerde dat ik juist in gesprek moest gaan met patiënten 
die een suïcide poging hadden gedaan. Geen taboes, maar juist 
vragen stellen. Waarom heeft iemand het geprobeerd? Wat maakte 
dat de wanhoop en eenzaamheid zo groot was? Wil iemand nog 
steeds dood? Als daar het antwoord ja op is, pas ik daar de zorg op 
aan. Ook vraag ik bijvoorbeeld of zij een brief hebben achtergelaten. 
Verreweg de meeste mensen antwoorden eerlijk. Vaak willen zij niet 
echt dood, ze zochten vooral rust. Door het taboe er af te halen en er 
over te praten help je mensen die suïcidegedachten hebben om hulp 
te zoeken. Het schijnt zelfs zo te zijn dat wanneer de eerste hulpverle-
ners het onderwerp niet uit de weg gaan, de kans kleiner wordt dat 
iemand een tweede poging doet. Vraag zelf eens in je vriendenkring 
of familie. Grote kans dat er iemand is die te kampen heeft met 
depressie. Of zelfs wel eens nadenkt of nagedacht heeft  
over zelfmoord.’

Wanhopig
Toch blijft het een rare tegenstelling. In de ene traumakamer ligt 
iemand na een ongeval te vechten voor zijn leven. In de andere  
kamer zijn artsen en verpleegkundigen juist druk met een patiënt die 
er eigenlijk niet meer wil zijn. Marlies: ‘Dat kan best frustrerend zijn. 
Het kunnen ook hele lastige patiënten zijn. Sommige mensen zijn zo 
wanhopig, dat wij zij regelmatig terug zien op de Spoed. Onlangs was 
er een jonge vrouw die te veel paracetamol had ingenomen. Echter 
niet genoeg om opgenomen te worden. Dat hoorde zij de arts mij 
vertellen. Zij ging even naar het toilet en slikte daar nog een strip 
paracetamol. Toen moesten wij haar wel opnemen. Ik was best kwaad. 
Misschien ook wel op mijzelf. Normaal check je namelijk altijd de tas 
die iemand bij zich heeft, op medicatie en dergelijke, of die zet je  
even weg.’

Blij dat ze leefde
Marlies en haar collega’s op de SEH zien het aantal mensen dat een 
suïcide poging doet toenemen. Marlies: ‘Op de meeste afdelingen  
zijn een aantal enthousiaste aandachtsvelders. Zij zorgen voor 
bewustwording op hun eigen afdeling.’ En dat is hard nodig ook. 
Marlies: ‘Gemiddeld vangen wij iedere dag iemand op, ook jongeren. 
Dat is heftig om te zien.’ Het verhaal kan ook goed aflopen. ‘Laatst 
had ik de zorg voor een vrouw met een flink psychiatrisch verleden. 
Nu was zij voor een andere reden op onze afdeling. Ze vertelde dat  
zij een aantal jaar terug op de Spoed terecht was gekomen na een 
suïcide poging. Ze was zo blij dat ze nog leefde en dankbaar voor de 
zorg die zij toen kreeg. Daar doe je het voor.’

Marlies Knoop, SEH-verpleegkundige

‘Haal suïcide uit de taboesfeer’
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