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Huisartsenzorg voor patiënten met Aneurysma aortae abdominalis (AAA) en of 

claudicatio intermittens 

In het kader van de juiste zorg op de juiste plaats is met zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

een beoogde zorgverplaatsing voor patiënten met aneurysma aortae abdominalis (AAA) 

en/of claudicatio intermittens besproken. De huisartsen in het adherentiegebied van Isala 

ontvingen onlangs een schrijven om te informeren over wat overeengekomen is met 

Zilveren Kruis en hoe zij aanspraak kunnen maken op de vergoeding. De gemaakte 
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afspraak betreft zorg voor patiënten die oorspronkelijk onder controle (zouden) zijn bij de 

vaatpolikliniek van het Isala ziekenhuis. 

  

U wordt als huisarts verzocht om nieuwe patiënten met een AAA <5cm, of nieuwe 

patiënten met claudicatio intermittens (fontaine 2a-b) niet naar de polikliniek 

vaatchirurgie te verwijzen, maar conform de MCC Klik werkafspraak Claudicatio 

Intermittens zelf te behandelen. De polikliniek vaatchirurgie zal patiënten die aan 

bovengenoemde criteria voldoen actief terugverwijzen naar de huisartsenpraktijk. U bent 

hierbij vrij deze patiënten via ZorgDomein retour te verwijzen naar de vaatchirurg. >lees 

verder 

  

Interline nascholing  

Zoals eerder bekendgemaakt  is besloten de Interline nascholingen op te schorten tot 1 

september. Vanaf 1 september worden de geplande bijeenkomsten hervat. Afgelopen 

week is zijn we begonnen met het benaderen van Interlinegroepen om af te stemmen 

wanneer en hoe de vervallen Interline bijeenkomsten in te halen. 

  

Met het opschorten van de Interline omdat samenkomsten niet meer mogelijk bleken, het 

veranderen van werken waarbij het ontmoeten middels videoverbindingen sterker intrede 

deed, is ook de vraag en oriëntatie ontstaan  of Interline niet digitaal vormgegeven kan 

worden. . Hierbij heeft Interline een lange traditie van leren, reflecteren en ontmoeten op 

hagro niveau. In de feedback uit het veld blijkt steeds terug te komen dat gewaardeerd 

wordt wat in interactie binnen de groep met groepsvoorzitter en medisch specialist 

ontstaat aan dialoog en input rond het onderwerp, vaak buiten de casus zelf om. De 

uitdaging deze laag in interactie te vangen in een webinar/online/digitale versie is niet 

gering. Anderzijds zou een digitale versie (naast de bestaande Interline) een uitkomst 

kunnen zijn bij herhaling van beperking in samenscholen dan wel voor deelnemers die in 

onvermogen zijn geweest binnen de geplande bijeenkomsten de Interline te volgen. 

  

In samenwerking met het scholingsbureau wordt heden gewerkt aan een pilot voor een 

digitale/teleconferentie Interline. Hiervoor is het wenselijk met (enkele) deelnemende 

groepen te testen en te ondervinden wat pluspunten dan wel verbeterpunten zijn. Indien 

uw groep hieraan deel wil nemen, vernemen we dat graag, in dat geval het vriendelijk 

verzoek contact op te nemen met Herman Gerritsen (h.gerritsen@medrie.nl). 

  

Werkafspaak COPD 

De werkafspraak COPD heeft een update gekregen, hierbij is actualisering van de 

behandeling van COPD doorgevoerd. Dit vooruitlopend op de verwachte aanpassing van 

de NHG standaard COPD. Nieuw in de werkafspraak is het ‘Longaanval actieplan’. Dit 

actieplan omvat de tussen patiënt en zorgverlener gemaakte afspraken over te nemen 
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stappen bij exacerbatie.  Hierbij krijgt de patiënt letterlijk een individueel afgestemd plan 

in handen met instructies onder welke omstandigheden wat te doen en bij wie hulp te 

vragen. Tevens zijn er adviezen opgenomen voor uitbehandelde COPD patiënten. 

  

Werkafspraak huidtumoren 

De werkafspraak voor huidtumoren is aangepast en sluit aan bij de NHG standaard, 

toegespitst op de samenwerking met Isala. Hierbij is de structuur aangepast naar 

herkenning verdacht versus niet verdachte huidafwijkingen met behulp van 

beeldherkenning, ondersteund door enkele voorbeeldtabellen van huidtumoren. Ter 

besluitvorming of de patiënt in de huisartsenzorg dan wel bij de dermatoloog thuishoort, 

is een beslisschema op basis van risicoschatting ingevoegd. In verlengde van deze 

aangepaste werkafspraak wordt een nieuwe Interlinecyclus gestart. 

   

TIM van de maand 

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

Melding als voorbeeld voor een ieder om van te leren. 

 

Een richtlijn is veranderd…en dan? 

Casus 1. Een patiënte heeft een veneuze stent sinds vele jaren. Zij is in verband met deze 

stent destijds gestart met Ascal. Patiënte is niet meer onder controle bij de vaatspecialist. 

Bij contact met de vaatchirurg blijkt dat de richtlijn al een tijd geleden is aangepast en dat 

patiënte nu een NOAC zou moeten krijgen. Mevrouw heeft dus een aantal jaren therapie 

niet conform de richtlijn gekregen. 

  

Casus 2. Een patiënt met testiscarcinoom krijgt bij herhaling testosteroninjecties via de 

huisarts. Meneer krijgt prostaatcarcinoom en krijgt bij behandeling hiervan te horen dat 

de huidige richtlijn voorschrijft dat bij patiënten met testosteroninjecties het PSA jaarlijks 

bepaald dient te worden. Dit is niet gedaan, omdat de wijziging in de richtlijn niet bij de 

huisarts bekend is. > lees verder 
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Aanvragen radiologie via ZorgDomein 

We zien dat nog niet alle huisartsen ZorgDomein gebruiken voor 

het aanvragen van radiologie-onderzoek. We willen u vragen om 

hier meer gebruik van te maken:  

 

 

 De vraagstelling is altijd te lezen, daar waar het bij geschreven aanvragen 

moeilijker kan zijn. 

 Aanvragen worden niet meer vergeten door de patiënt, omdat ze al digitaal 

verzonden zijn (en we hoeven dan niet de assistentes van de huisartsen te vragen 

om de aanvraag nogmaals toe te sturen). 

 Het is zeker in deze tijd vanuit Corona oogpunt hygiënisch en minder 

besmettingsgevoelig. 

VTT: Verkorte Toegangstijd 

De toegangstijden voor enkele poliklinieken zijn door de Covid-periode hoger dan 

voorheen. Daardoor merken wij dat het aantal aanvragen voor Verkorte Toegangstijd 

(VTT) ook stijgt. Bij het doorlezen van deze VTT verwijzingen lijkt het soms alsof de 

medische noodzaak niet altijd duidelijk aanwezig is. Het zou voor de specialisten prettig 

zijn als u in de vraagstelling van de verwijsbrief kunt onderbouwen waarom voor deze 

patiënt VTT nodig is. Dit voorkomt misverstanden onderling.  
 

 

Opschalen reguliere zorg: overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis 

Regelmatig is er overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis over het opschalen 

van zorg. Deze week is er ook een structureel overleg opgestart om signalen en 

knelpunten te bespreken. Huisartsen Edward Knol (Medrie), Jaap-Ronald Blom (LHV), 

Lukas Brouw (HRZ), Herman Gerritsen (MCC Klik), Geert van Iersel (Hagro Coördinator 

HaROP) en Ron Wissink (HZD) nemen hieraan deel. Per overleg wordt bekeken welke 

specialisten aan moeten schuiven. Het afgelopen overleg namen bijvoorbeeld Sabine 

Diepeveen en Robbert Slingerland deel. Mocht u punten hebben voor dit overleg dan kunt 

u dat melden bij de genoemde huisartsen of bij Nienke van Vliet: 

n.m.h.van.vliet@isala.nl, 06-82077976. >lees verder  
 

 

 

Bloedafname op afspraak 

Sinds begin juni is KCL gaan werken met bloedafname op 

afspraak. We zijn inmiddels een aantal weken verder en zien dat 

er flink gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe werkwijze.  
 

De telefoons staan roodgloeiend en de plekken in de agenda’s zijn snel gevuld. 

Zoals u wellicht gemerkt heeft, was ons Infopunt afgelopen week wat slechter te bereiken 

door de hoeveelheid telefoontjes. Gelukkig merken we dat ook deze hoeveelheid weer 
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richting normaal gaat en dat de wachttijden afnemen en op sommige momenten ook 

helemaal weg zijn. 

In de afgelopen weken hebben we diverse vragen ontvangen die we op een rijtje zetten, 

met de antwoorden er onder. >lees verder  
 

 

Spoedlijnen reumatologie vanaf heden beschikbaar voor huisartsen 

Spoedlijnen reumatologie vanaf heden beschikbaar voor huisartsen: 

Locatie Zwolle:        038 – 424 8073 

Locatie Meppel:       0522 – 23 3058  
 

 

 

Webshop Diagnosepunt 

De drie diagnostiekafdelingen van Isala: het Klinische Chemisch 

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

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten 

(LMMI) geven sinds jaar en dag afnamematerialen uit aan 

huisartsenpraktijken (en andere externe aanvragers) voor het 

insturen van patiëntmateriaal voor diagnostiek.  
 

 

Sinds een aantal maanden is dit mogelijk via de webwinkel. Als je een account aanvraagt, 

krijg je een toegangscode per e-mail. Het komt voor dat die e-mail in de spammap komt; 

daar kunnen wij helaas niets aan doen, maar u kunt deze e-mail gewoon openen. >lees 

verder  
 

 

 

Behandel- en begeleidingstraject betreffende reductie van 

overgewicht en verbetering van leefstijl 

In revalidatiecentrum Vogellanden wordt al enige jaren een 

multi- en interdisciplinair behandelprogramma toegepast bij 

personen met overgewicht. Hoewel aanvankelijk gestart als een 

pilot blijkt dit in een blijvende behoefte te voorzien.  
 

 

De totale begeleiding kan oplopen tot 5 jaar, het eerste jaar is echter het meest intensief, 

gericht op verbetering van leefstijl en bestaat uit sportactiviteiten, en coaching op het 

gebied van voeding, omgevingsbeïnvloeding en begeleiding door klinisch psychologen met 

een belasting van ongeveer 4 uur per week.  

  

Verwijzingen kunnen worden gericht aan A. ten Hoff en C.H. Emmelot, revalidatieartsen 

Vogellanden, dan wel via ZorgDomein worden aangevraagd. Voor verdere info wordt 

verwezen naar: https://www.vogellanden.nl/ibo.html   
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Nazorgcentrum IntermeZZo veilig weer open 

Nazorgcentrum IntermeZZo heeft de ondersteuning aan mensen 

met kanker en hun naasten op locatie weer opgestart. 

Bestuurslid van IntermeZZo/huisarts n.p. Jos Lemmens heeft 

geadviseerd t.a.v. een op IntermeZZo toegespitst Covid-19-

protocol, hygiënemaatregelen en richtlijnen voor het 

vrijwilligersteam. Ook Isala heeft een en ander getoetst.  
 

 

De gast die wil komen voor inloop of een activiteit moet zich telefonisch aanmelden. De 

gast wordt uitgevraagd met gezondheidsvragen en komt op afspraak. De locatie is zó 

ingericht dat de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd in het contact tussen gasten 

en vrijwilligers. Ook de tuin is een prettige en veilige plek. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Symbolische start bouw nieuwe bestralingsbunker 

Donderdag werd een symbolische start gemaakt met de bouw 

van de bunker waar in maart volgend jaar de Gamma Knife komt 

te staan. Op het parkeerterrein naast het gebouw van 

Radiotherapie zetten radiotherapeut-oncologen Erwin Wiegman 

en Hanneke Vos en neurochirurgen Dharmin Nanda, en Wimar 

van den Brink de eerste schep in de grond. >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-07-2020        P.B.A.A. (Pieter) van Driel, orthopeed  
 

 

Huisartsen: 

Per 01-07-2020 stopt huisarts Jaap Morgenstern in Heerde. Sevak Wartanian neemt zijn 

praktijk over. De praktijknaam wijzigt van Praktijk Brinklaan Morgenstern in 

Huisartspraktijk Wartanian. 

  

Op 01-07-2020 houdt huisartsenpraktijk Holtenbroek op te bestaan en gaat verder als 

twee verschillende praktijken. Huisarts Hamoen start Holtenbroekdokters en huisarts 

Rijkers Huisarts@Holtenbroek.  
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Klik actueel is een gezamenlijke uitgave van Medrie en Isala. De samenstelling is 

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

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

maandelijks verstuurd aan alle huisartsen, medisch specialisten, apothekers en 

verloskundigen in de regio Zwolle. 

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