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Werkafspraak COPD 

Deze zomer werd een revisie van de werkafspraak COPD doorgevoerd. Een van de 

wijzigingen in de werkafspraak betrof een aanvulling met instructies voor de palliatieve 

fase bij COPD. Deze instructies in de werkafspraak COPD zijn aangevuld met het protocol 

van Isala voor palliatieve zorg bij COPD.   
 

Werkafspraak COVID-19 testbeleid zorgpersoneel extramuraal 

Deze werkafspraak tussen huisartsen en de artsen-microbioloog van het Laboratorium 
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voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) geeft de methode aan van 

afnemen van coronatesten voor medewerkers van huisartspraktijken samenwerkend met 

Isala. Nadere informatie over infectieziekten is te vinden op de website van het RIVM: 

www.infectieziekten.info. Zie ook de website van het LMMI onder meer voor uitgebreide 

informatie over materialen.  
 

 

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. 

  

Niet coöperatieve patiënt 

Een patiënt heeft veel pijn in het been en in de lies. Hij komt bij de huisarts en het D-

Dimeer blijkt verhoogd. De volgende dag belt de patiënt de huisarts met het verzoek een 

steunkous aan te meten en om te leren fraxiparine te spuiten. 

De huisarts heeft hierover echter geen bericht ontvangen van het ziekenhuis en heeft 

telefonisch gehoord dat er geen DVT was. >lees verder  
 

Oproep huisartsen werkgroepen 

MCC Klik is voor twee werkgroepen op zoek naar huisartsen/specialisten die hun kennis 

en ervaring willen inzetten. Deelname aan werkgroepen verbetert de samenwerking met 

de 2de lijn en geeft daardoor plezier en kortere lijnen onderling voor overleg. De 

huisartsen en specialisten gaan over de inhoud, MCC Klik ondersteunt organisatorisch. 

  

Het herzien van een werkafspraak vraagt om ongeveer 3-5 bijeenkomsten. Als er ook 

een Interlinecyclus volgt zijn er nog 3 extra bijeenkomsten nodig. Deze overleggen van 1 

tot 1,5 uur per keer vinden voornamelijk via TEAMS plaats. De bijeenkomsten voor de 

Interline vinden daarna in een periode van 2 jaar plaats, waarin de huisarts verzocht 

wordt 4-5x te presenteren (nb vacatiegelden). 

 

We zoeken huisartsen/specialisten voor deze werkgroepen: 

Werkgroep Reumatologie/Artritis – voor de huidige werkgroep waaraan Mirjan Bonnes en 

Marijke de Vries (huisartsen) en Marco Aarts en een collega-reumatoloog al deelnemen, 

zoeken we een enthousiaste 3e huisarts. 

Werkgroep Dementie - voor deze werkgroep, waarvoor Marthy Lucas, Janita Minderhoud 

(kaderartsen Ouderenzorg), Gerdien Wubbeling, (coördinator netwerk Dementie) en Ad 

Kamper (internist Ouderen) bereid zijn mee te werken, zoeken we nog een 

(kader)huisarts en een internist Ouderen/neuroloog/specialist Ouderengeneeskunde. 

De oproep voor deze werkgroepen is ook gericht aan huisartsen in de regio Meppel. MCC 

Klik moedigt met name ook jonge huisartsen aan om zich op te geven. 
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Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Gerritsen, 

coördinator MCC Klik Werkafspraken en Interline. Mobiel : 06–4354 6203 E-mail : 

h.gerritsen@medrie.nl 

  

Enthousiast en direct aanmelden? Dat kan ook, via info@mccklik.nl  
 

 

 

Agenda  

 

Donderdag 8 oktober 17.30-19.00 uur: webinar Tendinitis schouderklachten 

Jaarlijks worden veel patiënten met tendinitis schouderklachten verwezen naar polikliniek 

Orthopedie. Voor deze patiënten kan de orthopeed vanuit operatief oogpunt, meestal 

niets betekenen. De patiënt naar een gespecialiseerde fysiotherapeut doorverwijzen is 

dan de juiste zorg op de juiste plek. >lees verder 

 

Donderdag 8 oktober 17:00–18:30 uur: Inspiratiesessie 'Transformatie in 

medicatie' (digitaal) 

Op donderdag 8 oktober organiseert de Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle een 

webinar over het thema medicatie en leefstijl. Wat is de rol van de apotheker? Wat is de 

invloed van leefstijl op medicatiegebruik? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen 

professionals? Meerdere inspirerende sprekers delen hun visie en goede 

voorbeelden. >lees verder 

  

Maandag 12 oktober 10.00-11.20 uur: webinar 'Niet ziek, wel zijn'. Welzijn op 

Recept als verbinding tussen zorg en sociaal domein   

 Hoe geef je patiënten meer eigen regie over hun leven?  

 Hoe kunt u vormgeven aan positieve gezondheid in uw praktijkvoering? 

 Hoe zorgen we dat de Juiste Zorg op de Juiste plek geleverd wordt? 

>lees verder 

  

Maandag 19 oktober 20.00–21.00 uur: webinar CVA-zorg acute fase 

De neurologen organiseren in samenwerking met de WDH Meppel een scholing over de 

zorg aan patiënten met een beroerte (herseninfarct, hersenbloeding). De afgelopen jaren 

is er veel veranderd in de zorg voor patiënten met een CVA. >lees verder 

 

Donderdag 29 oktober 18.00-19.30 uur: nascholing kindergeneeskunde 

(digitaal) 
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De kinderartsen Obbe Norbruis en Sarah Teklenburg-Roord verzorgen een online seminar 

over diagnostiek en behandeling van coeliakie en gastro-oesophageale reflux (GER) 

op kinderleeftijd. >lees verder  
 

 

Geplande bijeenkomsten 

Onderstaande bijeenkomsten worden de komende tijd verder ingevuld. Zodra er meer 

informatie bekend is en/of u zich aan kunt melden, vindt u dat op Isala verwijzers agenda 

en in de volgende nieuwsbrief.  

 Dinsdag 24 november: webinar antistolling 

 November of december: bijeenkomst over profiel Isala Meppel en 

nieuwbouw 

 November of december: webinar Chance@home 

 

 

 

Actueel  

 

 

 

Veelgestelde vragen en antwoorden digitaal aanvragen 

laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein 

In de berichtgeving van 15 september betreffende de nieuw 

ontwikkelde mogelijkheid om stapsgewijs digitaal 

laboratoriumonderzoek aan te vragen, is ten onrechte vermeld 

dat de huidige manier van aanvragen via een verwijzing in 

ZorgDomein, zoals u dat de afgelopen maanden gewend was te 

doen, is komen te vervallen.  
 

 

Er is met de vertegenwoordigingen van de huisartsen afgesproken dat in eerste instantie 

een hybride situatie zou ontstaan waarbij de oude én nieuwe verwijs- en 

aanvraagmogelijkheid tot nader order naast elkaar mogelijk blijven. Excuus voor de 

verwarrende communicatie. 

  

Vragen die u ons stuurde, zijn beantwoord in deze veel gestelde vragen en antwoorden.  
 

 

 

Herfstvakantieplanning poli Kampen en poli Heerde 

Radiologie 

In de herfstvakantie is de buckykamer in poli Kampen en poli 

Heerde op bepaalde momenten gesloten waardoor er op deze 

dagdelen geen mogelijkheid is om een röntgenfoto te maken.  
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Patiënten waarbij het noodzakelijk is om dezelfde dag een foto te maken kunnen worden 

doorverwezen naar Radiologie Zwolle. 

Onderstaand het overzicht van de planning Radiologie poli Kampen in week 42: 

Maandag       12-10  ’s middags open 

Dinsdag        13-10  ’s morgens open 

Woensdag     14-10  ‘s middags open 

Donderdag    15-10  ’s morgens open 

Vrijdag         16-10  hele dag open 

Poli Heerde is in week 42 alleen op vrijdag 16-10 gesloten, op de andere dagen is de 

poli open volgens de normale openingstijden.  
 

 

 

IntermeZZo heeft veel aandacht voor het gezin 

Wanneer een van de ouders kanker krijgt, staat het hele 

gezinsleven op de kop. De toekomst ziet er plotseling anders uit. 

Alle vanzelfsprekendheden vallen weg.  
 

 

Hoe praat je met kinderen over kanker bij pappa of mamma? Hoe ga je om met het 

anders kunnen participeren van de zieke ouder in het dagelijks leven? Wat als kinderen 

ander gedrag vertonen dan voorheen? IntermeZZo heeft speciale 

ondersteuningsmogelijkheden voor het (jonge) gezin. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Max Curfs genomineerd voor Value Based Healthcare 

Prize 

Nog een aantal weken heeft Max Curfs, klinisch embryoloog in 

het Isala Fertiliteitscentrum, de tijd om zich voor te bereiden. Op 

5 november geeft hij namelijk samen met 12 andere 

genomineerden voor de internationale Value Based Healthcare 

Prize 2020 een pitch. Het onderwerp: valueinfertility.com. 

Eerlijke en transparante informatie voor als zwanger worden niet 

vanzelf gaat. >lees verder  
 

 

 

Gepromoveerd in de risicoschatting bij 

darmkankerchirurgie 

Fabian van der Sluis, traumachirurg in Isala, promoveerde aan 

de Universiteit van Groningen op een onderzoek naar het 

inschatten van risico’s rond operaties bij kanker van de dikke 

darm. >lees verder  
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Komen en gaan 

 

 

Huisartsen: 

Huisarts Jos de Maat uit Zwartsluis stopt per 1 oktober 2020. Liesbeth Trum zet de 

praktijk alleen voort en de praktijknaam verandert in Huisarts Trum.  
 

 

 

 

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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