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Voorstellen: Gijs Ruijs medisch coördinator MCC Klik 

Toen we, echtgenote, drie kinderen en ik, begin jaren negentig 

vanuit Den Haag, waar ik verbonden was aan het Leyenburg 

ziekenhuis en het Diaconessenhuis Voorburg, verkasten naar het 

Zwolse hadden we ons natuurlijk terdege georiënteerd. Het 
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medisch microbiologisch lab, de ziekenhuizen, de huisartsen, de 

regio boden meer dan voldoende professionele uitdaging, zoals 

later ook bleek. Maar er was nóg iets bijzonders. >lees verder  
 

 

Interline 2.0 Gynaecologie 2, 11, 16 en 18 november 2021 

Eén van de mooiste uitingen van de goede samenwerking tussen de huisartsen en de 

medisch specialisten in onze regio, zijn de werkafspraken die we onderling gemaakt hebben 

in de loop van de jaren. Het doornemen van de werkafspraken per Interlinegroep middels de 

Interline, door de huisartsen en de specialisten die de werkafspraak gemaakt hebben, maakt 

dat we elkaar beter leren kennen. Er is door MCC Klik nu een nieuwe werkvorm opgezet en 

we hopen elkaar daar wel te ontmoeten om van elkaar te leren en elkaar (beter) te leren 

kennen! De opkomst tijdens de Interline bijeenkomsten is van oudsher hoog en we hopen 

natuurlijk dat dit in november weer zo zal zijn! Per avond zullen er 4 gynaecologen aanwezig 

zijn. Zo hopen we de samenwerking zo goed te kunnen houden! Deze nascholing wordt ook 

nog in Meppel gepland (datum volgt nog).  

Namens de werkafsprakengroep Gynaecologie, Joke Schutte, gynaecoloog. 

Lees hier de volledige tekst. 

  

Vacature medisch coördinator MCC Klik 

Ben je een verbinder? Zorg je voor een nieuwe impuls tot samenwerking tussen apothekers, 

specialisten en huisartsen in de regio Zwolle? Dan zijn wij op zoek naar jou! >lees verder 

  

De werkafspraken knie, schouder en heup herzien  

De werkafspraak Orthopedie Knie/Heup/Schouder is vernieuwd. Bij de revisie zijn het drie 

aparte werkafspraken geworden, wat het in onze ogen gebruiksvriendelijker maakt. We 

nodigen je dan ook van harte uit, ze goed door te lezen.  

• Werkafspraak Orthopedie Heup         

• Werkafspraak Orthopedie Knie 

• Werkafspraak Orthopedie Schouder 

Alvast een onderdeel uitgelicht: Een corticosteroïdinjectie heeft effect op schouderpijn en 

functie op kort termijn bij frozen shoulder. Literatuur niet eenduidig over locatie van de 

injectie intra-articulair versus subacromiaal. Het lijkt geen invloed te hebben op de duur van 

de frozen shoulder (bron). 

  

Evaluatie effect samenwerking in de regio middels PRISMA-platform van start 

Tijdens het schrijven van het visiestuk van MCC Klik kwam steeds weer naar voren, dat wij 

als organisatie meer willen gaan doen met het evalueren van ingezette werkafspraken en 
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andere interventies betreffende samenwerking. We zijn blij dat we hier een 

samenwerkingspartner, UMCG (Marco Blanker), hebben gevonden met wie we de komende 

jaren deze evaluatie zullen uitwerken. Doel: Verbetering van interdisciplinaire consultatie 

middels online platform i.p.v. telefonisch overleg t.b.v. niet-urgente vragen over patiënten 

(die nog niet in zorg zijn in de tweede lijn). Dit platform werkt binnen de Siilo applicatie en 

geeft huisartsen de mogelijkheid om advies te vragen aan interdisciplinaire groepen van 

specialisten. In tegenstelling tot de gebruikelijke e-consulten zijn de Prisma consulten 

inzichtelijk voor alle gebruikers.>lees verder 

  

Werkafspraak uitgelicht! KNO 

Deze maand extra aandacht voor de werkafspraak KNO. Wist u dat:  

• bij invaliderende tinnitus de patiënt gezien kan worden op een speciaal spreekuur? 

• er binnen 24 uur moet worden verwezen om een septumhematoom in de neus uit te 

sluiten? Om daarmee necrose en uiteindelijk een onherstelbare zadelneus te 

voorkomen. 

Daarnaast een oproep van de KNO-artsen om mensen met plotseling gehoorverlies (sudden 

deafness) met spoed te verwijzen.  Uit NHG-standaard: verwijs met spoed naar de KNO-

arts bij:  

• plotseling gehoorverlies (zonder aanwijzingen voor geleidingsverlies); 

• traumatische trommelvliesperforatie met penetrerend trauma, perforatie > 50% van 

trommelvlies of perforatie met perceptief gehoorverlies. 

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. 

Dienstdoende huisarts niet bereikbaar en belastend ziekenhuisbezoek 

Op een zondagavond wordt de ambulancedienst verzocht een patiënt naar het ziekenhuis te 

vervoeren. Hij is gevallen en kan zijn heup/lies niet belasten. Meneer heeft een 

gemetastaseerd prostaatcarcinoom en de vraag is of er sprake kan zijn van een 

collumfractuur. >lees verder  
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Geannuleerd: donderdag 30 september 2021: Symposium integrale complexe 

wondzorg regio Zwolle en Meppel 

Het symposium is geannuleerd: de coronaregels omtrent het organiseren van fysieke en 

sociale bijeenkomsten met groepen mensen in of door Isala laten het organiseren van dit 

symposium helaas niet toe. 

  

Dinsdag 5 oktober 2021, 19.30 -21.00 uur (online): Neuromodulatie voor de 

patiënt met chronische pijn  

Er zijn nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied van de pijnspecialisten. Het is belangrijk 

dat er een goede aansluiting is tussen u, huisarts (de belangrijkste verwijzer) en ons, 

pijnspecialisten. Daarom organiseren wij samen met de WDH op dinsdag 5 oktober een 

scholingsavond. Tijdens deze avond zullen we ingaan op neuromodulatie bij chronische pijn 

patiënten, de indicaties voor deze behandeling, wat deze behandeling inhoudt, de contra- 

indicaties en een vooruitblik richting toekomst. De pijnspecialist en de verpleegkundig 

consulent pijngeneeskunde willen u graag meenemen in een informatieve en interactieve 

presentatie over dit onderwerp. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.  
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Coronamaatregelen Isala vanaf 27 september 

Er liggen op dit moment twaalf Covid-19 patiënten in Isala, 

waarvan acht op de IC. 

Tijdens de persconferentie van 14 september is aangekondigd 

dat er vanaf 25 september landelijk veel maatregelen 

verdwijnen. In Isala versoepelen we vanaf maandag 27 

september een aantal maatregelen. 
 

 

Geef elkaar de ruimte 

Het virus is niet weg, de basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je 

gevaccineerd bent. De basisregel om verplicht 1,5 meter afstand te houden verandert in een 

dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven, 

dit helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. ’Houd afstand’ wordt ‘Geef elkaar de 

ruimte’. 

In het ziekenhuis blijven de basisinfectiepreventiemaatregelen van kracht. Net als het 

dragen van een medisch mondneusmasker bij het verlenen van zorg binnen de 1,5 meter. 
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Ook blijven we aanmoedigen om handenalcohol te gebruiken. Het beleid rondom 

thuiswerken blijft ongewijzigd. Werk zoveel mogelijk thuis als het kan, in Isala als het moet. 

  

Triage, poliklinieken en openbare ruimten 

Patiënten met luchtwegklachten, ook als zij negatief getest zijn op Covid-19, dragen een 

medisch mondneusmasker in het ziekenhuis. In wachtruimtes en op de poliklinieken houden 

we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in stand. In alle liften mag één persoon extra.  

 

 
 

 

ELSA: Slimme rijroutes, meer inzicht, efficiënte & 

effectieve contactmomenten 

Dagelijks haalt de koeriersdienst MKD het patiëntmateriaal op 

voor laboratoriumdiagnostiek voor de drie laboratoria van Isala, 

Klinische Chemie (KCL), Laboratorium voor Medische 

Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) en pathologie (PA). 

Uit het oogpunt van kwaliteit en een snel antwoord op uw 

diagnostische vraag voor uw patiënt is het belangrijk dat het 

materiaal zo snel mogelijk op het laboratorium aanwezig is. 

Mede daarom is nagedacht over een innovatief systeem ten 

behoeve van het logistieke proces. Als hulpmiddel hiervoor is 

door het LMMI in samenwerking met Dutch Devices de ELSA 

ontwikkeld: het EersteLijns Signalerings Apparaat. >lees verder 
 

 
 

 

Nieuwbouw Isala Meppel: poliklinieken 

Door de coronamaatregelen kunnen geen rondleidingen voor 

medewerkers georganiseerd worden. Deze film geeft een kijkje 

achter de schermen en laat zien hoe de bouw van het nieuwe 

ziekenhuis in Meppel vordert. Deze keer nemen Maaike Arlar en 

Lynette van Rooijen een kijkje op de bouw. Kijk hier het filmpje.  
 

 

 

IntermeZZo steunt mensen met kanker en hun naasten de 

regie op het leven te hervatten  

De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven van 

de patiënt en diens hele omgeving. Gezin, familie, collega’s 

enzovoorts. Het oncologisch centrum biedt alle behandeling en 

begeleiding op het medische vlak. Niet alleen fysiek, ook 

mentaal, sociaal en emotioneel staat het gewone leven op de 

kop. Bij IntermeZZo is er een programma op de gebieden: 

omgaan met kanker, ontspannen & welbevinden, ontmoeten & 
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relaties en terugkeer in de samenleving. >lees verder  
 

 

 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 
 

 

‘Met de CVA eCoach kunnen we beter afstemmen op elke 

patiënt’ 

Verpleegkundig specialist Gina van Vemde (foto) en neuroloog 

Heleen den Hertog zijn vastbesloten de thuisbegeleiding van 

mensen die een herseninfarct hebben gehad, naar een hoger 

plan te tillen. Eén van de middelen die ze hiervoor inzetten is de 

CVA eCoach. >lees verder  
 

 

 

 

 

Komen en gaan 

 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-09-2021        S.J. (Sharon) Zandberg, oogarts 

  

Gaan 

01-09-2021        dr. G.M. (Guus) Vermeulen, gynaecoloog 

30-09-2021        G.W.H. (Geert) Mantel, 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 
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verloskundigen in de regio Zwolle. 

Vragen, opmerkingen of kopij kunt u per email sturen naar redactie@klikactueel.nl.  
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