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Zwolse Compagnonscursus: 16 en 17 september 2021 

De voorbereidingscommissie van de Compagnonscursus heeft in 

verband met de COVID-19 perikelen besloten de cursus van 

aanstaande september uit te stellen naar september 2021.  

 

https://mailchi.mp/e693f859c897/klik-actueel-april-2020?e=38e803ac3f


  

 

PIM: waar samenwerking goed is of beter kan, laat van u horen 

Beste collegae, 

Als Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik willen wij u, apothekers, huisartsen en 

specialisten, de volgende mogelijkheid aanbieden: 

 

In deze “roerige tijden” van de COVID-19 pandemie heeft u allen met vele beperkingen 

en lastige zorgvragen te maken (gehad). 

Hierin hebben we samen gezocht naar een manier om goede zorg te blijven leveren, 

waarbij binnen alle lagen van de zorg steeds geschakeld is naar nieuwe 

(samen)werkvormen. 

Onze goede samenwerking is de afgelopen periode flink op de proef gesteld. Dit zal nog 

wel even voortduren en wordt zeker belangrijk in de komende periode, waarin de meer 

reguliere zorg ook weer een plaats zal moeten vinden. Dit is een uitdaging waar we 

samen voor staan. 

Waar dat mogelijk is wil MCC Klik bijdragen aan behoud en bevordering van de 

gelijkgestemdheid in de transities die we als zorg doormaken. Om aansluiting te vinden 

en te behouden met u, om te signaleren waar samenwerking goed is of beter kan, willen 

we u vragen middels het PIM formulier een melding te doen.  

Aan de hand van uw reacties, die heel divers mogen zijn, inventariseren we waar 

handvatten zijn voor of behoefte is aan nadere afstemming voor samenwerking in de 

komende periode. 

Meldingen die een TIM karakter hebben, kunt u melden via het TIM formulier. 

Hartelijke groet van het MCC Klik team 

Anja Jong, secretaresse 

Joke Schutte, Herman Gerritsen en Roeland de Wilde, coördinatoren 

Positieve Intercollegiale Melding 

Transmuraal Incident Melden 
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Situatie in Isala irt het coronavirus (COVID-19) 

De maatregelen zijn per e-mail naar u gecommuniceerd en hier 

terug te vinden. Mochten er wijzingen plaatsvinden in de 

maatregelen, dan ontvangt u hiervan bericht per e-mail.  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c634cc55b8&e=38e803ac3f
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Op dit moment liggen er bij Isala 24 Covid-patiënten op de Cohortafdelingen en op de 

Covid IC 20. Op de IC zien we een kleine daling van COVID patiënten. De toestroom van 

reguliere IC groeit maar in totaliteit is een kleine afname van patiënten. 

  

Isala is druk doende met het maken van de plannen voor het verder opschalen van de 

zorg en de normale bedrijfsvoering. De opschaling van de reguliere zorg en 

bedrijfsvoering vraagt om ziekenhuisbrede coördinatie en verloopt daarom via het 

crisisbeleidteam. De randvoorwaardelijke zaken (bijvoorbeeld beschermingsmiddelen, 

inrichting van de poli, toegang tot gebouwen, etc.) worden na besluitvorming centraal 

opgepakt. De signalen, opmerkingen en vragen van huisartsen, Medrie en HZD zijn 

bekend bij het crisisbeleidteam.  
 

 

Wijziging in vergoeding KID-behandeling 

Per 1 april 2020 is de vergoeding gewijzigd voor Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad, 

de zogeheten KID-behandelingen (KID). KID-behandelingen bij alleenstaande vrouwen en 

lesbische paren zonder medische oorzaak voor onvruchtbaarheid (anders dan de 

afwezigheid van een mannelijke partner), worden dan niet langer vergoed vanuit de 

ziektekostenverzekering. Het Ministerie van VWS heeft besloten dat KID-behandelingen 

bij vrouwen zonder mannelijke partner, voortaan vergoed worden vanuit een 

subsidieregeling. Er worden maximaal 12 KID-behandelingen uitgevoerd. Meer informatie: 

www.isala.nl/kidvergoeding  
 

 

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

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

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

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

maken kunnen worden doorverwezen naar Radiologie Zwolle of Meppel. 

  

Poli Heerde:                                   Poli Steenwijk: 

Donderdag 17-09                           Dinsdag 12-05 

                                                    Dinsdag 17-11  
 

 

 

Telefonische en digitale ondersteuning voor patiënten met 

kanker 

Kankerpatiënten kunnen normaal gesproken in de mooie locatie 

van IntermeZZo terecht voor ondersteuning.  

 

Een team gastvrouwen en vele professionals hebben persoonlijk contact, bieden 

ontspannende activiteiten, cursussen en workshops. In deze tijden van Corona-

maatregelen is de locatie gesloten voor gasten, maar ze worden niet vergeten! Er is 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=3f5c430a67&e=38e803ac3f


  

 

namelijk wel een steunend aanbod. IntermeZZo biedt een luisterend oor via een speciaal 

06 nummer (06 53 76 71 45) en er is een digitaal programma met yogalessen, Zen-

meditatie, ademtraining, schrijfsalon en rouwbegeleiding voor nabestaanden. Zo steunt 

IntermeZZo zo goed mogelijk mensen met kanker en hun naasten. Meer informatie 

via  www.intermezzo-zwolle.nl  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

Achtergrondverhalen over de situatie in en om het ziekenhuis irt het coronavirus 

(COVID-19) 

Op de website van Isala staan regelmatig berichten met achtergrondverhalen over de 

situatie in en om het ziekenhuis in relatie tot  het coronavirus (COVID-

19):  https://www.isala.nl/nieuws/  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-04-2020 – 01-07-2020            Jasveen Kandhai, interventiecardioloog 

  

Gaan 

01-05-2020                                 Corinne Kloosterziel, longarts 

   

Huisartsen: 

Huisartsenpraktijk Kapsenberg: Lucas Kapsenberg heeft per 1 april samen met zijn vrouw 

Ingrid Kapsenberg-Afman de huisartsenpraktijk in Luttenberg overgenomen van Ger van 

der Vlies.  
 

 

 

Klik actueel is een gezamenlijke uitgave van Medrie en Isala. De samenstelling is 

in handen van de voormalige redactie van het MCC Klik-bulletin, de medisch 

coördinator MCC Klik en de relatiebeheerder huisartsen Isala. Klik actueel wordt 

maandelijks verstuurd aan alle huisartsen, medisch specialisten, apothekers en 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=667fa04d00&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=3293d51c65&e=38e803ac3f


  

 

verloskundigen in de regio Zwolle. 

Vragen, opmerkingen of kopij kunt u per email sturen naar redactie@klikactueel.nl.  
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