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MCC Klikt zoekt medisch coördinator 

werkafspraken 

Voor onze huidige coördinator Herman Gerritsen is de 

tijdsinvulling van het coördinatorschap in combinatie met 

de dagelijkse huisartsenpraktijk helaas niet tot 

tevredenheid verlopen. Tot zijn spijt kan hij daarom 

het coördinatorschap niet voortzetten. MCC Klik zoekt nu 

een nieuwe medisch coördinator werkafspraken.  
 

https://mailchi.mp/1af9f8ca8fb3/klik-actueel-november-2020?e=2f39541ceb


 

Dus ben jij (huis)arts in de regio Zwolle, ben jij ondernemend en zorg je ervoor dat 

je de natuurlijke schakel wordt tussen de 1e en 2e lijns zorg? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! >lees verder  

 

Werkafspraken Gynaecologie  

De volgende werkafspraken zijn herzien. De werkafspraak Vaginaal bloedverlies heet 

nu Abnormaal vaginaal bloedverlies. De werkafspraak PCO(S)/Endometriose is gesplitst in 2 

aparte werkafspraken: Endometriose en PCO(S)   

  

Werkafspraak Huidtumoren  

De afdeling Pathologie heeft een toevoeging aan de Werkafspraak Huidtumoren gedaan. In 

de vorige versie van de werkafspraak werd wel beschreven wanneer een pa-biopt verricht 

kon worden, echter de procesafspraak met de afdeling pathologie ontbrak. Nu dus ook 

instructies en procesafspraak betreffende de verwerking van het excisiemateriaal.  

 

Werkafspraak COVID-19 extramuraal  

In de werkafspraak voor PCR test medewerkers huisartsenpraktijk is een aanvulling gedaan 

in de instructie invullen testformulier (optie eigen huisarts ook op de hoogte brengen) en 

toespitsing locatie afgeven materiaal. Zie  werkafspraak COVID-19 Testbeleid medewerkers 

huisartsenpraktijk. 

   

Werkafspraken Pathologie  

De volgende Pathologie werkafspraken zijn geactualiseerd:  

Werkafspraak Cervixcytologie: PAP-0 herhalen binnen zes weken en niet na 6 

maanden (zoals in vorige editie geïnstrueerd werd).   

Werkafspraak Punctiecytologie: de afdeling pathologie wijst erop dat naast het bekende 

groene formulier ook gebruik gemaakt kan worden van een aanvraag via ZorgDomein.  

  

Werkafspraak Mammacarcinoom  

Onlangs is er door de Isala gecommuniceerd over de veranderingen in aanmelding 

onderzoek bij verdenking mammacarcinoom. De aanmeldroute middels ZorgDomein is 

veranderd waarbij eerste fase onderzoek primair door de afdeling radiologie 

verricht wordt. De indicatiestelling voor verwijzing en de zorgtaak door de huisarts is niet 

gewijzigd, wel sluit de verwijsroute ZorgDomein niet langer aan met de huidige 

werkafspraak. Zodoende zal aanpassing en actualisering van de werkafspraak 

plaatsvinden.   

   

Interline 

Afgelopen najaar heeft de WDH in samenwerking met het scholingsbureau van Medrie de 

eerste webinars georganiseerd. Hiermee is ervaring opgedaan in het organiseren 
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van webinars. Voor doorgang van de Interline is samenwerking met het scholingsbureau 

van Medrie gezocht. Hierbij is de intentie een vorm van webinar te gebruiken. De bedoeling 

is de Interline webinar sessies te starten in begin 2021.   

   

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. 

Keep me posted  

Een patiënt ondergaat een ingreep. Het is geen uitgebreide procedure en na korte 

observatie op de Short Stay afdeling kan meneer met ontslag. Na een paar weken belt hij 

met de huisarts over de medicatie die hij nieuw voorgeschreven heeft gekregen. De huisarts 

weet echter van niets, er is geen (voorlopig) ontslagbericht naar de huisarts gegaan. >lees 

verder 

  

Klik matching 

Specialist Sven van Helden, traumachirurg, heeft een dag meegelopen met huisarts Michiel 

Schouwink. 

Sven: “Een ochtend huisartsgeneeskunde is heel goed voor een medisch specialist: veel 

doen met beperkte middelen en supergevarieerd patiëntenaanbod.” 

Michiel: “Goed om elkaar zo te leren kennen en erg leuk om iemand die oprecht 

geïnteresseerd is op bezoek te hebben in je keuken.” 

Iets voor U? >klik matching  

 

 

 

Agenda  

 

 

 

Donderdag 3 december 19.30u-21.00u: online scholing 

Kopzorgen  

Op donderdagavond 3 december organiseert de WDH een 

webinar over hoofdpijn en migraine in samenwerking met Rachel 

Zwartbol, neuroloog in Isala met als aandachtsgebied hoofdpijn. 

>lees verder  
 

 

 

Dinsdag 8 december: Isala Wetenschapsavond 

Op dinsdag 8 december a.s. wordt door de Isala Academie de 

21e editie van de jaarlijkse Isala Wetenschapsavond 

georganiseerd. Het belooft dit jaar een bijzondere editie te 

worden. De situatie rondom Covid-19 heeft ons doen besluiten 

om de avond op een andere wijze te organiseren. >lees verder  
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Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Verwijzing naar diagnosepoli mamma verloopt sinds 2 

november via diagnostiek/ röntgenonderzoek.  

 

 

Een verwijzing naar diagnosepoli mamma verloopt nu via diagnostiek/ röntgenonderzoek (en 

niet meer via medisch specialistische zorg/heelkunde/mammapathologie).   

 Waarom zelf kiezen voor wel of geen HPV-test bij een cervixuitstrijk? 

 Röntgen kaakkopjes verplaatst naar kaakchirurgie 

>lees verder  

 

 

 

Scholingsdata Isala – Medrie 2021 

De Isala Academie en de huisartsen nascholingsorganisatie 

(WDH) werken sinds 2016 met een gezamenlijk 

nascholingsbeleid voor huisartsen.  
 

 

Het doel is om inhoudelijk afgestemde nascholingen te organiseren die ook passen in de 

(volle) nascholingskalender van huisartsen. Per jaar zijn er drie Isala/WDH-nascholingen 

beschikbaar. Voor 2021 zijn de volgende data vastgelegd:  

 Woensdag 7 april 2021 (nog niet ingevuld) 

 Donderdag 24 juni 2021 (nog niet ingevuld) 

 Dinsdag 5 oktober 2021 (nog niet ingevuld) 

Wilt u als vakgroep een huisartsgerichte nascholing organiseren in 2021? Neem dan contact 

op met Janet Manden van de Isala Academie. j.manden@isala.nl  

 

 

 

Werving nieuwe coaches 

Geachte collega’s,  

Voor de begeleiding van onze coassistenten zijn wij op zoek naar 

een coach Professionele Ontwikkeling M2 coassistenten.  
 

De functie: Als coach professionele ontwikkeling in de Master Geneeskunde begeleidt u 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=a805f43e0e&e=2f39541ceb
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samen met een collega een groep van 10-12 coassistenten in hun professionele ontwikkeling 

tijdens zogenaamde coachgroepbijeenkomsten. Hierin vindt intervisie plaats en worden 

thema’s besproken met relevantie voor medische professionals. Daarnaast voert u als coach 

drie individuele gesprekken met de helft van uw groep coassistenten. >lees verder   

 

 

 

Rondkijken op de bouw in Meppel 

Wie regelmatig in Meppel komt, ziet in een rap tempo een nieuw 

ziekenhuis ontstaan. De bouw gaat relatief snel dankzij het 

gebruik van prefab beton wanden en vloeren, die door twee  
 

 

grote kranen op elkaar worden gestapeld. ‘Over een paar weken staan alle betonnen 

wanden’, vertelt Tom Engbers senior bouwplaats manager. Hij leidt ons samen met 

projectmanager nieuwbouw Sebastiaan Endeman rond op de bouwplaats. >lees verder  

 

 

 

IntermeZZo biedt ook in coronatijd mogelijkheden aan 

mensen met kanker en hun naasten 

Mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden kunnen bij 

IntermeZZo terecht, ook in coronatijd. Het centrum is gewoon  
 

 

geopend. Dat is hard nodig, want naast de confrontatie met de ziekte en onzekerheid over 

de voortgang van de behandeling, ervaren mensen méér stress en eenzaamheid. 

Contactarm leven valt hen vaak zwaar. >lees verder  

 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

‘Dankzij behandeling met optiflow kunnen COVID 

patiënten eerder van IC af’ 

Sinds de tweede coronagolf is de druk op de Intensive cares in 

Nederland weer toegenomen. In Isala is vorige week een 

speciale unit geopend met vier bedden waar COVID-19-patiënten 

behandeld kunnen worden met behulp van de optiflow. Longarts 

Niels Patberg: ‘Deze unit helpt ons om patiënten sneller en 

veiliger de IC te laten verlaten, zodat daar weer bedden 

vrijkomen. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de 

optiflow op deze manier inzet.’ >lees verder  
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Testvluchten medisch transport per drone van start 

Tussen locaties Isala ziekenhuis Meppel en Zwolle starten de 

komende maanden testvluchten voor medisch spoedtransport 

per drone. Dronetransport kan sneller, veiliger en schoner dan 

via de weg en moet bijdragen aan het ondersteunen van de 

juiste zorg op de juiste plek. Het is voor het eerst in Nederland 

dat een medische drone over een lange afstand vliegt boven 

dunbevolkt gebied. >lees verder  
 

 

 

eNose ruikt uitzaaiingen in adem patiënt 

Het Radboud MC doet al een tijdje onderzoek naar het gebruik 

van de eNose in het bevolkingsonderzoek darmkanker. De 

tumorwerkgroep en researchgroep colorectaal kanker 

(darmkanker) in Isala vroegen zich daarom af of de eNose 

misschien ook ingezet kan worden om uitzaaiingen op te sporen 

na een darmoperatie. Dat lijkt inderdaad zo te zijn, want de 

resultaten van de pilot van vorig jaar zijn veelbelovend. Daarom 

nu een groter onderzoek. >lees verder  
 

 

 

De slimme pleister in de klinische praktijk 

Een promotieonderzoek naar de slimme pleister wil hij het 

eigenlijk niet noemen. Job Leenen, promovendus en projectleider 

monitoring van Connected Care: ‘Nee, het gaat mij meer om hoe 

wij dit soort slimme technologie zo optimaal mogelijk kunnen 

invoeren in de praktijk en wat de effecten ervan zijn op de 

klinische patiëntenzorg. >lees verder  
 

 

 

App voor patiënten heup- of knieoperatie 

Orthopedie, onderdeel van het Isala beweegcentrum, heeft een 

app ingezet om de voorlichting voor patiënten die een heup- of 

knieoperatie ondergaan, op maat aan te bieden. Deze patient 

journey app begeleidt de patiënt gedurende het gehele voor en 

na traject rondom de ingreep.  In de app is informatie te vinden 

over de ingreep, zijn er voorlichtings- en instructiefilmpjes en 

oefeningen vanuit de fysiotherapie. >lees verder  
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Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-11-2020        S.E. (Stefan) Verstraeten, thoraxchirurg 

  

Gaan 

01-11-2020        P.E.M. (Patrick) Schoth, neuroloog  

 

 

 

 

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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