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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. 

(Ambulance)busje komt zo…wie belt wie? 

Een patiënt moet op verzoek van de specialist per ambulance naar het ziekenhuis en de poli 

belt de huisarts, omdat zij die ambulance moet regelen. Vervolgens krijgt de huisarts een 

uitbrander van de ambulanceverpleegkundige, dat er geen overdracht wordt gegeven bij 

deze ernstig zieke patiënt. >lees verder  
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Na een jaar vol uitdagingen wensen we een ieder een goede afsluiting van 2020. 

Voor 2021 spreken we de hoop uit dat we elkaar zullen blijven vinden, samen bouwend 

aan de zorg in de regio. 

Goede feestdagen! 

Team MCC Klik  

 

 

Agenda  

 

 

Woensdag 13 januari 19.30u-20.15u: webinar ‘Iedereen snapt de dokter toch?’ 

Een wetenschappelijke kijk op beperkte gezondheidsvaardigheden 

Heeft u als medisch specialist ook patiënten die niet op een afspraak verschijnen, medicijnen 

‘vergeten’, een onsamenhangend verhaal vertellen of de voorgeschreven therapie niet 

volgen? Het zou maar zo kunnen dat deze patiënten beperkte gezondheidsvaardigheden 

hebben. >lees verder  

 

 

Webinar atriumfibrilleren: terugkijken  

Op 24 november organiseerde Isala Hartcentrum een webinar over atriumfibrilleren. U kunt 

hier het webinar terugkijken: >lees verder  

 

 

 

Actueel  
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Thuismonitoring-service vanuit Isala voor huisartsen voor 

risicopatiënten met Covid-19 

Vorige week is deze pilot in de regio Meppel van start 

gegaan. Vanaf maandag 21 december zijn ook alle huisartsen in 

de regio Zwolle van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 

de Isala Covid-19 thuismonitoring pilot. De HRZ regioraad en 

JZOJP-commissie zijn afgelopen week akkoord gegaan om dit 

initiatief te ondersteunen.    
 

 

Huisartsen uit de regio Zwolle en de regio Meppel kunnen risicopatiënten aanmelden bij 

Isala, waarna een saturatiemeter en smartphone bij de patiënt worden thuisbezorgd en 

aangesloten op onze monitoring-service. Isala houdt deze patiënten 24/7 voor u op afstand 

in de gaten. 

Wanneer de saturatie zakt onder de 92% krijgt u als hoofdbehandelaar (of de dienstdoende 

huisarts in ANW) een telefoontje vanuit het monitorcentrum. U kan vervolgens zelf 

beoordelen of u de patiënt wil insturen naar de SEH. 

Doel is u als huisarts te ontlasten en ook onnodige opnames te voorkomen. 

  

Meer informatie over de pilot en inclusiecriteria heeft u vrijdag 18 december per e-mail 

ontvangen in het bericht van het OMT respiratoire patiënten.  

 

 

 

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  

 

Openingstijden kerstvakantie Radiologie Kampen en Steenwijk  

Tijdens de kerstvakantie heeft de polikliniek Radiologie op locaties Kampen en Steenwijk 

aangepaste openingstijden. Hier leest u wanneer patiënten op welke locaties terecht kunnen 

voor het maken van röntgenfoto’s. 
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Bloedafnameposten sluiten 24 en 31 december om 16 uur 

Op 24 december en 31 december sluiten de bloedafnameposten op de Isala locaties om 16 

uur. Voor patiënten die met spoed geprikt moeten worden geldt de werkwijze zoals in de 

avond en weekend.  

 

 

 

Mededeling openbare apothekers inzake preferentiebeleid 

inhalatoren 2021  
 

 

Na overleg met het kwaliteitsteam COPD Medrie, stuurt de CAVRZ deze mededeling. 

Per 1 januari 2021 zullen 2 inhalatoren uit patent gaan, waarbij verzekeraars een generieke 

inhalator als ‘preferent’ gaan aanwijzen. Dit zal een andere type inhalator (device) zijn, wel 

met dezelfde werkzame bestanddelen. Het gaat om Seretide Diskus en Spiriva handihaler. 

Een generieke inhalator betekent per definitie een nieuwe instructie en dat mogelijk 1-2 keer 

per jaar opnieuw als de preferentie wijzigt. Dat is geen goede zorg voor de patiënt en botst 

met het principe van de NHG-standaard van gebruiksgemak en uniformiteit van device. 

>lees verder  

 

 

 

LMMI Intercollegiaal consulten telefoon voor huisartsen  

Vanwege de toegenomen telefonische drukte bij de Afdeling Pré-

analyse & Secretariaat van het Laboratorium voor 

medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) merken wij  
 

 

dat wij, artsen-microbioloog, telefonisch minder goed bereikbaar zijn dan u van ons gewend 

bent. 

Wij hebben onze laagdrempelige telefonische bereikbaarheid voor u hoog in het vaandel 

staan en zijn op zoek gegaan naar een adequate oplossing voor nu en in de toekomst. 

  

Vanaf dinsdag 01-12-2020 kan de huisarts tussen 09.00 en 17.00 uur de arts-microbioloog 

voor een intercollegiaal consult direct bereiken via 038-4242293. >lees verder  

 

 

 

Verwijzerstevredenheid 2021: graag uw mening 

In januari krijgen alle huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en openbare apothekers een mail van 

NewCom met het verzoek de jaarlijkse Isala-enquête in 

te vullen.  
 

Uw mening is van belang om de kwaliteit van de samenwerking met de specialismen van 

Isala te meten en eventueel te verbeteren. Het onderzoek is gekoppeld aan het specialisme 

dat in 2021 wordt gevisiteerd: interne geneeskunde.  

Vragen of opmerkingen: Nienke van Vliet, transmuraal coördinator/contactpersoon eerstelijn 
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(n.m.h.van.vliet@isala.nl)   

 

 

 

KWF honoreert project preventieve gezinscoaching van 

IntermeZZo 

De diagnose kanker bij één van de ouders zet het 

(gezins)leven volledig op de kop.  
 

 

Niets is meer vanzelfsprekend, gezinspatronen vallen uiteen. Hoe ga je daar mee om? 

IntermeZZo biedt preventieve gezinscoaching aan. Een gespecialiseerde gezinscoach spreekt 

met de ouders óf met ouders en kinderen samen en helpt hem gezamenlijk op het goede 

spoor. Dit om bij de start van het ziekteproces/behandelingen samen gesterkt het traject 

aan te gaan. >lees verder  

 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Onderzoek naar nieuwe pijnbehandeling botuitzaaiingen  

Magnetic Resonance-guided High Intensity Focused Ultrasound 

(MR-HIFU) is een relatief nieuwe techniek die o.a. ingezet kan 

worden voor lokale palliatieve behandeling van botmetastasen. 

Sinds vorig jaar wordt deze non-invasieve therapie ook ingezet 

voor de behandeling van pijnlijke botmetastasen op de afdeling 

Radiologie in Isala Zwolle. 

Botmetastasen veroorzaken vaak heftige pijnklachten, en met 

name doorbraakpijn is lastig te controleren. Een belangrijk 

pijnmechanisme is prikkeling van het rijk geïnnerveerde 

beenvlies, wanneer het corticale bot aangetast is door een 

metastase. >lees verder  
 

 

 

Connected Care: Isala MS-centrum begeleidt patiënten 

met slimme app vanuit huis 

Isala ziekenhuis in Zwolle/Meppel gaat mensen begeleiden door 

een slimme app in te zetten. In de app geven patiënten aan hoe 

het met hen gaat, krijgen voorlichting over hun ziekte en 

behandeling en communiceren via het eConsult. Het intelligente 

dashboard geeft de MS-verpleegkundige en de neuroloog een 

goed beeld, waarmee ze adviezen op maat kunnen geven. >lees 

verder 

Esther Zeinstra, neuroloog  
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Tele-hartrevalidatie voor langdurige leefstijlverandering 

Is tele-hartrevalidatie een geschikte revalidatiemethode voor 

patiënten met hartproblemen? Ja, concludeert sportarts Aernout 

Snoek na zijn onderzoek. Een onderzoek dat deel uitmaakt van 

de grotere EU-CaRE-studie naar de verschillende methoden van 

hartrevalidatie voor patiënten van 65 jaar en ouder in Europa. 

>lees verder  
 

 

 

Kinderen met bronchiolitis samen op een kamer 

December en januari zijn de maanden waarin veel kinderen 

opgenomen worden in het ziekenhuis met bronchiolitis 

(verkoudheid in de longen). Kinderarts Jolita Bekhof: ‘De 

winterperiode is voor de kinderafdeling vanwege de 

isolatiemaatregelen en de virale testen daarom altijd een grote 

logistieke uitdaging. Maar nu uit onderzoek van de 

kinderafdeling van Isala blijkt dat kinderen met 

luchtwegklachten prima bij elkaar op een kamer verpleegd 

kunnen worden, scheelt dat veel rompslomp en geld.’ >lees 

verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

Medische staf 

Komen 

01-01-2021        M. (Margot) Bogaard, Fellow electrofysiologie 

  

Gaan 

31-12-2020        dr. S. (Sylvia) Kardaun, dermatoloog te Meppel/Steenwijk. De twee dagen 

worden per 1 januari 2021 ingevuld door dr. D. (Douschka) Ilic en dr. W.A. (Wianda) 

Christoffers. 

  

Huisartsen  

 Per 01-01-2021 gaat huisarts Jan Los van huisartsenpraktijk Berkum met pensioen. 

Martin Olieman Bonne zet de praktijk solo voort. 

 Per 1 januari 2021 stopt Els van Veen als praktijkhouder bij huisartsenpraktijk 

Stienstra en Van Veen in Kampen. Christina Stienstra zet als praktijkhouder de 

praktijk voort en verandert de naam van de praktijk in Praktijk De Veste. Jessica 
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Oost werkt als vaste waarnemer in de praktijk.  

Uitbreiding van Huisartsenpraktijk Westdorp te Raalte 

Beste collega's, 

Middels dit schrijven willen wij U informeren over de uitbreiding van Huisartsenpraktijk 

Westdorp te Raalte.  

De huisartsen worden steeds drukker en krijgen er voortdurend meer taken bij. In de 

tussentijd is de zorgvraag van patiënten vaak ingewikkelder geworden. In het kader van 

“Meer tijd voor de patiënt” hebben we samen met zorgverzekeraar ENO gekeken hoe we 

door middel van praktijkverkleining ervoor kunnen zorgen dat huisartsen voldoende tijd 

hebben voor de patiënten en ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven verlenen. Om 

die reden worden de praktijken van Nijman, Van Oosterzee, Van der Velde en Venemans 

verkleind en wordt er een nieuwe vijfde praktijk gecreëerd. 

Per 1 januari 2021 wordt Esther Hommes, al jaren werkzaam bij ons en voor velen een 

vertrouwd gezicht, onze vijfde vaste huisarts met een eigen praktijk. Alle patiënten van 

Huisartsenpraktijk Westdorp zijn dan verdeeld over vijf huisartsen, namelijk Nijman, Van 

Oosterzee, Van der Velde, Venemans en Hommes. 

  

We wensen u goede feestdagen toe en hopen op een plezierige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

Jos Nijman 

Veronique van Oosterzee 

Eit Frits van der Velde 

Elise Venemans 

Esther Hommes  
 

 

 

 

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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