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Restricties COVID-19 en de gevolgen voor Interline 

Beste deelnemers en andere betrokkenen bij Interline,  

  

Door de recente ontwikkelingen rond het COVID-19 virus hebben wij als MCC Klik team 

besloten de fysieke bijeenkomsten zoals de Interlinenascholing tot nader order op te 

schorten. Hiermee sluiten wij aan bij het beleid dat Medrie volgt ten aanzien van 

scholing. Achtergrond daarbij is: zo min mogelijk reisbewegingen en contactmomenten 

gericht op de bescherming van de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers en 
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collega’s. Gezien de kans op verder aanscherpend beleid hebben we gekozen voor deze 

duidelijke lijn.  

Na de annulering van de Interlines afgelopen voorjaar is er in samenwerking met het 

nascholingsbureau van Medrie een start gemaakt met het zoeken naar een minder 

kwetsbare vorm van Interlinedeelname. Hierbij ligt nadrukkelijk het accent op online 

sessies. Komende periode werken we dit verder uit. Binnen deze nieuwe werkvorm wordt 

ook de mogelijkheid voor het inhalen van gemiste bijeenkomsten meegenomen.  

We betreuren dat de Interline in de huidige vorm ondanks alle extra inspanningen die we 

gedaan hebben weer tot stilstand komt. We hopen op uw begrip. Ook hopen wij dat u de 

komende periode met uw collega’s gezond aan de slag kunt blijven voor uw patiënten en we 

wensen u daarbij veel succes.  

  

Met vriendelijke groet, 

Herman Gerritsen, coördinator Werkafspraken en Interline 

Joke Schutte en Roeland de Wilde, algemeen coördinatoren 

Anja Jong, secretaresse  

 

 

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 luisterend oor 

Patiënte wordt na ontslag in verband met een CABG gezien door de huisarts. Zij meldt dat 

zij niet tevreden is. Zij kreeg per abuis nog bloedverdunners toegediend de avond voor de 

operatie en daardoor moest de operatie uitgesteld worden. Ze heeft een ernstig zieke man 

thuis en dat was dus heel lastig. Ze gaf aan dat er geen excuses gemaakt zijn en dat ze 

geen luisterend oor heeft gehad voor haar frustraties. >lees verder 

 

 

 

Agenda  

 

 

Donderdag 29 oktober 18.00-19.30 uur: nascholing kindergeneeskunde (digitaal) 

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 

 

Dinsdag 24 november 18.30u – 21.00u: webinar atriumfibrilleren 

Op 24 november organiseert Isala Hartcentrum een webinar over atriumfibrilleren van 

18.30-21.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. Doel van de avond is u te informeren over 

de nieuwste ontwikkelingen rondom atriumfibrilleren. >lees verder  
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Zwolse nieuwe: leer uw nieuwe collega’s uit de regio 

kennen  

De jaarlijkse kennismakingsavond voor pas aangetreden 

huisartsen en specialisten bekend als “de Zwolse nieuwe”  kan  
 

 

helaas dit jaar niet doorgaan. U raadt het al …………vanwege de corona maatregelen. De 

Zwolse nieuwe commissie licht hier toe, hoe we het dit jaar gaan doen. 

  

Hartelijke groet, namens de Commissie Zwolse nieuwe, 

Marie-Christine Zuidwijk, huisarts 

Kitty van Groeningen, huisarts 

Marco Aarts, reumatoloog 

Pieter van Driel, orthopeed  

 

 

 

Actueel  

 

 

 

Aanpassingen in ZorgDomein 

Regie op het maken van een poli-afspraak terug naar de 

patiënt voor nieuwe verwijzingen 

Op 22 mei is de regie op het maken van een poli-afspraak door 

de uitbraak van Covid-19 van de patiënt overgegaan naar Isala.  
 

 

Van 23 - 28 oktober wordt de regie gefaseerd teruggegeven aan nieuwe verwezen 

patiënten. Dit wordt dan ook weer aangepast in de berichten voor de verwijzer en de 

patiënten in ZorgDomein. 

 

Botdichtheidsonderzoeken (DEXA) verplaatst  

Vanaf 26 oktober a.s. zullen de botdichtheidsonderzoeken (DEXA) voor huisartspatiënten in 

de regio Zwolle niet meer uitgevoerd worden in het Diagnosepunt maar op de afdeling 

Radiologie in het hoofdgebouw. Patiënten kunnen, na aanmelden, plaatsnemen in 

wachtruimte 32 op V3.0. Dit is aangepast in (het patiëntenbericht) in ZorgDomein.  

 

 

 

Aanmelden voor thuisprikken huisarts en specialist 

ouderengeneeskunde 

Hier wordt nog een keer uitgelegd hoe u een aanvraag kunt doen 

voor patiënten, die vanwege medische indicatie thuis geprikt 

moeten worden.  
 

Verwijzen naar de POP-poli 
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Veel vrouwen gebruiken psychofarmaca zoals anti-depressiva, angstremmers, 

slaapmedicatie of anti-psychotica. Bij een (onverwachte) zwangerschap(swens) melden zij 

zich dan meestal bij de huisarts of psychiater. Pre-conceptioneel advies is hoe dan ook 

belangrijk. Hoe kunt u vrouwen doorverwijzen naar de POP-poli van Isala voor psychische 

begeleiding bij een zwangerschap(swens)? >lees verder  

 

 

 

IntermeZZo steunt mensen met kanker, juist in 

‘coronatijd’  

Mensen met kanker en hun naasten worden extra geraakt door 

de maatregelen in coronatijd. Naast de confrontatie met de  

 

 

ziekte en onzekerheid over de voortgang van de behandeling, ervaren mensen angst en 

eenzaamheid. Gasten van Nazorgcentrum IntermeZZo geven aan het menselijk (fysiek) 

contact erg te missen. Daarom is gerichte psychosociale ondersteuning juist nu, zo 

belangrijk. >lees verder  

 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

Behandeling van goedaardige schildkliernoduli met radiofrequente ablatie of 

alcohol-ablatie 

Radio-frequente ablatie (RFA) en ethanol-ablatie (EA) zijn in Nederland betrekkelijk nieuwe 

technieken om benigne schildkliernoduli te behandelen. Sinds dit jaar worden deze 

behandelingen ook uitgevoerd in Isala. >lees verder 

Op de echo-plaatjes: een patiënt met schildkliernodus die is behandeld met RFA. Op deze 

plaatjes is goed de afname in diameter van de nodus zichtbaar. 

preRFA is de echo voor de RFA behandeling           postRFA is de echo 6 maanden na de RFA 

behandeling  
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Onderzoek naar revalidatieprogramma CVA patiënten 

Doordat de acute behandeling van CVA patiënten steeds beter is 

geworden, overleven meer patiënten een CVA. Rond de zestig 

procent gaat na ontslag zelfs rechtstreeks naar huis. Neuroloog 

Heleen den Hertog: ‘Maar deze patiënten ervaren wel de 

gevolgen van een CVA.’ >lees verder  
 

 

 

Hydroxychloroquine mogelijk wél effectief tegen corona 

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij COVID-19 

patiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten 

dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de IC ligt  
 

 

53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit blijkt uit landelijk 

retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten. Dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld, 

onderzoekers en internist-infectiologen in het Zwolse Isala, spreken van een verrassend 

resultaat. >lees verder  

 

 

 

Onderzoek naar baarmoederverzakkingen 

Mèlanie van IJsselmuiden, gynaecoloog in opleiding bij Isala, is 

kort geleden gepromoveerd. Uit haar onderzoek blijkt onder 

meer dat er landelijk veel verschil is in de behandeling van 

baarmoederverzakkingen. >lees verder  
 

 

 

Onderzoek naar ernstig oorsuizen 

Minke van den Berge, KNO-arts in opleiding, promoveerde deze 

zomer op een onderzoek naar behandelmethoden voor ernstige 

tinnitus, oftewel oorsuizen. Omdat iedereen wel iemand kent  
 

 

met tinnitus besteedden verschillende media aandacht aan haar promotieonderzoek. En dat 

resulteerde in vele brieven en e-mails van tinnituspatiënten die hoop hebben op een 

behandeling of gewoon een goed advies. >lees verder  

 

 

 

‘Het bed thuis upgraden tot ziekenhuisbed’ 

Ziekenhuiszorg zo veel mogelijk organiseren in de leefomgeving 

van de patiënt. Dit is al jaren de visie van Isala Hartcentrum. 

Maar door de Corona-epidemie gaan de ontwikkelingen nog  
 

sneller. Ed de Kluiver, voorzitter van het Hartcentrum enthousiasmerende kracht achter het 

virtuele Hartcentrum van Isala, doet een voorspelling. ‘Over tien jaar neemt Isala 

Hartcentrum bijna alle patiënten die geen operatie of andere interventie ondergaan, thuis 

op. Oftewel negentig procent van deze patiënten zien wij in 2030 niet meer in het 
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ziekenhuis.’ > lees verder  

 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-10-2020        dr. I.K. (Isabell) Steinseifer, klinisch fysicus radiotherapie 

  

Gaan 

01-10-2020        ir. C.C.A. (Cathryn) Huibregtse Bimmel-Nagel, klinisch fysicus 

   

 

 

 

 

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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Add us to your address book 

 

 

Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 

U kunt uw gegevens wijzigen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
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