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Leerzame casuïstiek? Denk aan de Ochtendspits! 

Ochtendspitsvragen zijn bedoeld om leerpunten uit 

cursussen, zoals Interline, weer in herinnering te roepen.  

 

Maar er zijn boeiende zijstapjes, zoals de dermatologische vragen van Bart van Herk. 

Anneke Broers kwam met een ander interessant zijstapje: samen met plastisch chirurg 

Peter Houpt evalueerde zij een casus die niet helemaal goed ingeschat was - een 
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leerzame evaluatie, waarvan zij zich afvroeg of die via de Ochtendspits breder bekend 

gemaakt kon worden. Dat kan, uiteraard. Na het zomerreces van de Ochtendspits (juli en 

augustus) zal die evaluatie als vraag aan de deelnemers aan de Ochtendspits bekend 

gemaakt worden. 

  

Wellicht zijn er meer leerzame casuïstische evaluaties waarvan bredere bekendmaking 

verstandig zou zijn. Aarzel niet - lever ze in (dirkbranbergen@gmail.com) en maak er 

samen met de redactie een goede vraag van. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van 

het model dat te vinden is via: model ochtendspitsvraag 

  

Met vriendelijke groeten, Dirk Branbergen, eindredacteur Ochtendspits 

Redactie Ochtendspits: Herman Gerritsen, Marco Blanker, Bart van Herk, Jules ten Berg. 

  

Eerste Ochtendspits na de vakantie : dinsdag 1 september 2020 

Bij vragen of technische problemen graag contact via info@mccklik.nl  
 

 

 

Peiling onder de Interlinegroepen 

Deze zomer heeft MCC Klik een korte enquête gehouden 

onder de Interlinegroepen betreffende de huidige 

werkvorm en opties voor de toekomst.  
 

 

Uit de binnengekomen reacties (5 groepen) blijkt 75% de huidige interactieve werkvorm 

van de Interlinescholing te prefereren. Opties van deskundigenadvies op "afstand" is als 

wens en mogelijkheid geuit. Om de hele nascholing middels videoverbinding uit te voeren 

wordt niet als wenselijk aangegeven. 

Om een completer beeld van alle wensen te krijgen, vragen wij de Interlinevoorzitters die 

nog niet gereageerd hebben, vóór 15 september alsnog de enquête in te vullen. Zij 

ontvangen hiervoor de link op 1 september nogmaals. 

  

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. 

  

Patiënt is overleden, maar huisarts weet van niets.  

>> lees verder  
 

 

Dagje wat anders? 

Klik Matching is er nog steeds! 

Deel één dag of dagdeel met uw collega huisarts of specialist. 
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Leerzaam en verfrissend voor beide partijen “ kijken in elkaars 

keuken”.   
 

 

Een (dag)deel over en weer met elkaar meelopen, verbetert de kwaliteit van de 

werkrelatie. 

Geef het specialisme of het type huisartsenpraktijk aan ons op en MCC Klik regelt de rest. 

Mail: coordinatie@mccklik.nl of info@mccklik.nl  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

Nieuw aanbod  

 1 september: Cardiologie: Diagnostiek CT calciumscore 

+ CT coronairen. In het ZorgDomein menu te vinden via: 

Diagnostiek/Functieonderzoek >lees verder 

 

 16 september: Diagnostiek aanvragen voor het Klinisch Chemisch Laboratorium 

(KCL), Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) en 

Pathologie van Isala.  In het zorgvraagmenu is het nieuwe aanbod terug te vinden 

via: Diagnostiek/Laboratorium >lees verder 

Vanaf 16 september is het mogelijk om via ZorgDomein diagnostiek aan te vragen voor 

het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), Laboratorium voor Medische Microbiologie en 

Infectieziekten (LMMI) en Pathologie van Isala. Hiermee kunt u de aanvraag geheel 

digitaal verzorgen. Dit is ter vervanging van de voorkant van het papieren 

aanvraagformulier. De huidige verwijsproducten die tijdelijk zijn ingezet komen hiermee 

te vervallen. 

  

Een aantal voordelen van digitaal aanvragen zijn:  

 De aanvragen zijn voor u enkele maanden inzichtelijk binnen de ZorgDomein 

omgeving 

 Digitaal aanvragen is minder foutgevoelig 

 De patiënt kan in de meeste gevallen zelf een afspraak maken via MijnIsala.nl 

De bacteriologie aanvragen verlopen nog wel op papier. Hiervoor zijn nieuwe 

aanvraagformulieren beschikbaar. Deze kunt u op de voor u bekende manier blijven 

aanvragen. 
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In het zorgvraagmenu is het nieuwe aanbod terug te vinden via: 

Diagnostiek => laboratorium >lees verder 

  

In bijlage 1 (Quickguide) vindt u een handleiding hoe u diagnostiek kunt aanvragen. 

In bijlage 2 vindt u een visueel overzicht waar u de aanvragen van het papieren formulier 

digitaal kunt terugvinden. 

In bijlage 3 vindt u geldende e/o gewijzigde procesafspraken.  
 

 

 

Spoedpatiënten bloedafname: ook op afspraak 

Ook spoedpatiënten (bijvoorbeeld d-dimeer) kunnen niet meer 

bij de bloedafname binnenlopen, maar moeten een afspraak 

maken. Wanneer een patiënt door de huisarts voor diezelfde dag 

voor een bloedafname wordt ingestuurd, dan zijn er twee opties:  
 

 

 Patiënt belt telefoonnummer 038-4242377; patiënt geeft aan dat hij/zij dezelfde 

dag moet bloedprikken/ “het is spoed”, dan wordt de patiënt doorverbonden met 

Infopunt. 

 Huisarts belt telefoonnummer 038-4242468 (huisartsenlijn/Infopunt) en er wordt 

voor diezelfde dag een plek gevonden. 

 

 

 

HAP Medrie en SEH/EHLH van Isala tijdens COVID-19 

De SEH/EHLH en de HAP Medrie hebben net als vele 

zorgverleners een hectische tijd achter de rug. De SEH en EHLH 

waren snel opgedeeld in een cohortafdeling voor de COVID-

verdachte patiënten en een afdeling waar de reguliere patiënten  
 

gezien konden worden. Er dreigden veel COVID-verdachte patiënten de acute afdelingen 

te bezoeken. Daarom was er vanuit deze acute afdelingen dringend behoefte aan meer 

ruimte. 

  

Aan Medrie is gevraagd of de huisartsenpost Zwolle bereid was de huisartsenpost voor de 

niet COVID-verdachte/besmette patiënten tijdelijk te verhuizen naar een andere ruimte: 

de poli Chirurgie/Orthopedie. (De COVID-verdachte patiënten voor de HAP werden 

inmiddels al op een externe locatie aan de dr. Klinkertweg ontvangen). 

  

Binnen het crisisteam Medrie is besloten aan deze vraag tegemoet te komen omdat 

Medrie het belangrijk vindt in deze crisissituatie de  spoedzorg in de regio gezamenlijk te 

regelen. Isala is erg blij met deze constructieve opstelling van Medrie en wil de huisartsen 
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en medewerkers dan ook hartelijk bedanken voor hun flexibiliteit en samenwerking. >lees 

verder  
 

 

Afspraak maken voor 1,5 lijns reumatologie spreekuur  

In januari 2020 is de pilot 1,5 lijns reumatologie spreekuur gestart. Het voordeel voor de 

patiënt is een kortere wachttijd en het eigen risico wordt niet aangesproken (dit geldt niet 

voor aanvullend onderzoek). 

Op dit moment loopt het heel goed. Het is de bedoeling dat patiënten zelf de afspraak 

maken via huisartsenpraktijk Zuyderhart, dit staat nu ook in het patiëntenbericht in de e-

mail die patiënten krijgen bij de verwijzing in ZorgDomein (via Isala Reumatologie, 

kaderarts). 

Nog even in het kort welke patiënten voor een verwijzing naar het spreekuur in 

aanmerking komen:  

 Niet-inflammatoire klachten: fibromyalgie, artrose 

 Twijfel over wel of geen artritis 

 Verdenking op kristal-artritis (jicht, pseudojicht):  diagnostische/therapeutische 

punctie 

 Injecties: bijv. vinger- en teengewrichten, CMC-1 gewricht, knie, schouder, CTS 

 Evaluatie van rugklachten: inflammatoir of mechanisch? 

Voor meer informatie:  https://zuyderhart.nl/reumatologie-spreekuur/  
 

 

 

Isala opnieuw erkend als stamceltransplantatiecentrum 

Het is het JACIE-team van Isala, bestaande uit hematologen, 

(regie) verpleegkundigen, laboratoriumartsen en – medewerkers 

en analisten weer gelukt. De JACIE her-accreditatie is binnen! 

Zonder deze accreditatie, krijgt Isala geen vergunning van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 

het doen van autologe stamceltransplantaties. >lees verder  
 

 

 

Nazorgcentrum IntermeZZo open voor volwassenen en 

kinderen  

Nazorgcentrum IntermeZZo is veilig open voor psychosociale 

ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. 

Patiënten kunnen zonder vooraankondiging inlopen voor een 

gesprek. Bij de deur vindt uitvraag op corona-gerelateerde 

klachten plaats.  
 

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 veilig plek. 
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Gebleken is dat mensen met kanker extra spanning en zelfs eenzaamheid ervaren ten 

gevolge van de coronamaatregelen. Gastvrouwen en gastheren van IntermeZZo hebben 

alle tijd, rust en aandacht voor hen. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

MM-app voor patiënten met multipel myeloom 

Van niets naar ineens tien verschillende doosjes medicatie op 

een dag. Zie dan maar eens het juiste pilletje op het juiste 

tijdstip in te nemen. Het is een probleem waar veel patiënten 

met multipel myeloom (beenmergkanker) mee worstelen. Met de 

MM-app hopen internist-hematoloog Paul Geerts, 

regieverpleegkundige Karin Kamminga en apotheker Job Eijsink 

de oplossing te hebben gevonden. >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Komen 

17-08-2020    Thomas van der Klok, patholoog  
 

 

Huisartsen:  

 Per 15-07-2020 is Marije Mellema gestopt als gevestigd huisarts bij 

Huisartsenpraktijk Centrumzorg. Anoesjka Vellinga gaat alleen verder en de 

praktijk heet vanaf nu Huisartspraktijk Vellinga c.s. 

 Per 01-09-2020 stopt Dete Hollemans als gevestigd huisarts bij huisartsenpraktijk 

De Zwolse Tulp. Thijs Jaarsma neemt de praktijk over. 

 Per 01-09-2020 stopt Eric de Groot bij Huisartsenpraktijk De Trommel. Michiel 

van Baasbank volgt hem per 01-09-2020 op. 

 

 

 

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 
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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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