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Schrijf je in voor de Interline Gynaecologie op 2,11,16 of 18 november! 

De fysieke Interlinebijeenkomsten gaan in november weer van start. De volgende 

onderwerpen komen aan bod: post coïtaal bloedverlies, endometriose, overgangsklachten en 

intermenstrueel bloedverlies. Per Interlinegroep krijg je een interactieve presentatie door 1 

van de Gynaecologen van de Isala. De huisartsen in de regio Zwolle hebben een uitnodiging 

ontvangen voor de Interlinebijeekomst Gynaecologie. Nieuw is dat je je wel moet inschrijven 

voor de scholing via een link (heb je geen link ontvangen e-mail naar info@mccklik.nl). Je 

mag ook je aanwezigheid doorgeven aan de contactpersoon van jouw Interlinegroep. 

https://mailchi.mp/98ee7adacd0c/klik-actueel-oktober-2021?e=2f39541ceb
mailto:info@mccklik.nl


 

In de regio Meppel zijn we bezig deze Interline te organiseren in het voorjaar van 2022. 

  

Gezocht: redactielid Ochtendspits 

Om de kwaliteit van de Ochtendspitsvragen te bewaken is vanaf het begin reeds een 

redactie gevormd om de aangeleverde vragen kritisch te bekijken. Naast de Coördinator 

Werkafspraken en Interline (Suzanne Witteveen), de oud-coördinator MCC Klik Jules ten 

Berg, en de eindredacteur (Dirk Branbergen) bestaat deze redactie uit twee redacteuren die 

actief als huisarts praktiseren. Voor een van die plaatsen bestaat nu een vacature. De 

redactiebeoordeling vindt geheel digitaal plaats, het moment van beoordeling kan de 

redacteur zelf bepalen. >lees veder 

  

MCC Klik, ook voor waarnemers! 

Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Klik is een goed werkende, onafhankelijke 

organisatie, welke gepositioneerd is op het grensvlak van huisartsen (Regio Zwolle en 

Meppel), medisch specialisten van Isala, openbare en ziekenhuisapothekers en overige 

zorgverleners in de regio Zwolle/Meppel met als doel een goede samenwerking, onderling 

vertrouwen, communicatie en afstemming tussen alle partijen te bevorderen. MCC Klik doet 

dit met name door het maken van werkafspraken te bevorderen, nascholing van de 

werkafspraken op te zetten (Interline), Transmurale Incidentmelding (TIM) en Positieve 

Intercollegiale Melding (PIM) te onderhouden. Hoe kan je als waarnemer betrokken zijn bij 

MCC Klik? >lees verder 

  

‘Wie is wie’ eens updaten door je zelf…… 

Bij het maandelijks overzicht van onze MCC App zien we de rubriek ‘Wie is wie’ 

(smoelenboek) vaak aangeklikt. Vele collega’s hebben nog geen foto van zichzelf op deze 

plek geplaatst. Je kan dit middels een ‘selfie’ bij je eigen naamomschrijving plaatsen. 

Meteen een goede reden de eigen gegevens te actualiseren! Het maakt het gebruik bij het 

elkaar opzoeken nog aardiger.  

 

 

 

Doet u ook mee aan het UMCG onderzoek naar digitale 

interdiscplinaire consultatie? 

Half september zijn we van start gegaan met het GP consult 

onderzoek naar de invloed van digitale interdisciplinaire  
 

consultatie tussen huisartsen en specialisten op de verwijzingen naar de tweede lijn. Alle 

huisartsen in (en omgeving van) Zwolle zullen het komende jaar stapsgewijs toegang 

krijgen tot het digitale overlegplatform Prisma. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke brief in 

de praktijk. Heeft u reeds een informatiebrief ontvangen maar nog geen afspraak gemaakt 

voor deelname, dan is dat nog steeds mogelijk! Scan de QR code en boek een datum voor 

toegang en instructie. Via deze nieuwsbrief zullen we u het komende jaar op de hoogte 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=7e4ba38efd&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c4267c06f6&e=2f39541ceb


 

houden van de ontwikkelingen van het onderzoek. Voor vragen kunt contact opnemen met 

het onderzoeksteam via gpconsult@umcg.nl 

 

Werkafspraak uitgelicht! Langdurige pijn 

Deze maand extra aandacht voor de werkafspraak Langdurige pijn. Op 5 oktober 

organiseerde de WDH Zwolle samen met de pijnpoli Isala een nascholing over 

neurosimulatie. Enkele leerpunten uitgelicht:  

 Indicaties voor neuromodulatie: Indicatie gebied voor Failed back surgery syndrom, 

failed cervical surgery syndrom, polyneuropathie dunne vezel en ook diabetische 

neuropathie  

 Neuromodulatie wordt als last resort behandeling voor pijn ingezet 

 Diabetische polyneuropathie is een nieuw indicatiegebied voor neuromodulatie  

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. 

Er is ook nog ‘nachtzorg’... 

Een meneer wordt ’s avonds niet lekker. Hij heeft pijn op de borst, is benauwd en heeft 

uitstraling naar zijn arm. De oude man woont zelfstandig in een grote boerderij, is 

alleenstaand en kwetsbaar. De verpleegkundige van de thuiszorg treft hem zo aan en 

overlegt met de huisartsenpost en meneer wordt door een ambulance naar het ziekenhuis 

gebracht. Na alle onderzoeken mag meneer weer naar huis van de SEH. Inmiddels is het 

midden in de nacht. >lees verder  

 

 

 

Agenda  

 

 

Zwolse nieuwe: leer uw nieuwe collega’s uit de regio 

kennen 

Beste collega, 

De jaarlijkse kennismakingsavond voor pas aangetreden 

huisartsen en specialisten bekend als “de Zwolse nieuwe” zal ook 

dit jaar op digitale wijze plaatsvinden. Ook dit jaar ontvangt u 

vanaf november regelmatig een bericht, waarin een nieuwe 

collega zich voorstelt. De Zwolse nieuwe commissie licht hier 

toe, hoe we het dit jaar gaan doen. 

  

Hartelijke groet van de Commissie Zwolse nieuwe,  

mailto:gpconsult@umcg.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=af5a7722b6&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=16e0efa5c5&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0bbf5cf011&e=2f39541ceb


 

Marie-Christine Zuidwijk, huisarts 

Kitty van Groeningen, huisarts 

Marco Aarts, reumatoloog 

Pieter van Driel, orthopeed 
 

 

 

Vrijdag 3 december 2021, 9.00 -16.30 uur: Isala Gamma 

Knife openingssymposium (Lumen, Zwolle en via 

livestream) 

Ondanks alle beperkingen rondom de corona pandemie hebben 

wij met groot enthousiasme de Gamma Knife in Isala in gebruik 

kunnen nemen. Tijdens het symposium wordt ingegaan op de 

behandelmogelijkheden met de Gamma Knife. Tevens krijgt u 

een inkijk in de gang van zaken rondom de behandeling. Voor 

meer informatie en aanmelden, klik hier. 
 

 

 

Woensdag 8 december 2021, 13.30 – 18.00 uur: 

Symposium BIMP 2021 (Businessclub PEC Zwolle stadium 

en online) 

Graag nodigen wij u uit voor het symposium ‘De matig-laat 

prematuur geborene (MLPT): relatief verwaarloosd?’. Een 

symposium naar aanleiding van de BIMP-studie (Brain Imaging 

in Moderate and late Preterm infants) ter gelegenheid van de 

promotie van Vivian Boswinkel (arts-onderzoeker). Voor meer 

informatie en aanmelden, klik hier. 
 

 

 

Dinsdag 14 december 2021: Isala Wetenschapsavond 

Op dinsdag 14 december vindt de 22e editie van de jaarlijkse 

Isala Wetenschapsavond plaats. Deze avond biedt jonge, 

veelbelovende onderzoekers in Isala een podium om hun 

onderzoekswerk te presenteren. >lees verder 
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

Bloedprikken Isala nog steeds alleen op afspraak en met 

patiëntbericht uit ZorgDomein 

In de maatschappij zijn diverse versoepelingen doorgevoerd. Wij 

hebben uitgebreid gesproken met elkaar of wij de afspraken voor  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=7da7dfc221&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=813b376a5f&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=5a649064a5&e=2f39541ceb


 

bloedprikken willen loslaten, waarmee we weer volle wachtkamers gaan creëren. KCL heeft 

besloten om het afsprakensysteem in de lucht te houden. De enorm gestegen 

patiënttevredenheid heeft de doorslag gegeven om dit systeem te continueren. 

Wel hebben we enkele aanpassingen gedaan:  

1. De agenda’s voor de afspraken zijn dusdanig aangepast dat er meer mogelijkheden 

zijn voor patiënten om sneller een afspraak te maken. We zien dat de wachttijden 

die we na de zomer hadden, fors zijn teruggedrongen. 

Voor patiënten die met spoed geprikt moeten worden verandert er niets. Zij kunnen 

altijd dezelfde dag terecht als ze gemeld worden via het Infopunt (038-4242468). 

2. We hebben bijna alle bloedafnameposten die we vóór Covid geopend hadden, weer 

kunnen heropenen. Het feit dat we op afspraak blijven werken, heeft hieraan 

bijgedragen. Dit zorgt er voor dat ook op deze plekken minder patiënten tegelijk 

zullen samenkomen. 

Uitzondering hierop zijn de posten in de verpleeghuizen; deze blijven gesloten. We bezoeken 

de bewoners daar op de kamers en niet meer in een gezamenlijke ruimte. 

 

Aanvragen diagnostiek Dexa 

De diagnostiek aanvraag DEXA, voor locatie Zwolle, wordt opgepakt door de afdeling 

radiologie. Als u expliciet naar nucleaire geneeskunde wilt verwijzen voor een DEXA-

aanvraag, dan kunt u hiervoor verwijzen naar locatie Meppel. 

 

Calprotectine onderzoek of kweek?  

 Calprotectine onderzoek bij het lab gaat via ZorgDomein. Dan graag de instructies 

volgen zoals vermeld in ZorgDomein en in de folder op de website van Isala. 

 Calprotectine kweek bij microbiologie gaat via het LMMI-aanvraagformulier. 

 Als u zowel calprotectine onderzoek als een kweek wilt: dan graag twee potjes feces. 

Eén vergezeld met een LMMI-aanvraagformulier i.v.m. kweek naar het LMMI en één 

potje feces voor calprotectine via ZorgDomein naar KCL. Dit omdat het twee 

verschillende onderzoeken zijn. 

 

Berichten van het operationeel medische inhoudelijk ketenoverleg 

Eén keer per maand spreken artsen (vertegenwoordigers huisartsen, specialisten GGD-

artsen en specialisten ouderengeneeskunde) elkaar om medisch inhoudelijk af te stemmen. 

  

Uw medewerking gevraagd: afvlakken van piek van patiënten bij SEH Isala 

Donderdag 21 oktober jl is naar voren gekomen, dat de SEH Isala in de afgelopen tijd een 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=d872c378be&e=2f39541ceb


 

aantal presentatiestops heeft gehad, door de enorme toestroom van patiënten naar het 

ziekenhuis. De forse piek van patiënten om 17 uur ontregelt dan de organisatie en logistiek 

van de patiëntenbehandelingen. Het ketenoverleg heeft de volgende oplossingen geopperd 

waarvoor wij opnieuw uw medewerking vragen:  

 Huisartsen proberen het visite rijden te verspreiden over de dag, waardoor patiënten 

verspreid op de dag ingestuurd kunnen worden (probeer binnen de praktijk ochtend 

en middag visites met elkaar beter te verdelen). 

 Huisartsen sturen waar mogelijk patiënten laagdrempeliger in, eerder op de dag, in 

plaats van nog een aantal uren af te wachten. 

 Het klinisch chemisch lab verstuurt labuitslagen voor 14u, zodat huisartsen eerder 

naar deze uitslagen kunnen handelen en eerder op de dag kunnen insturen. 

Patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen 

Vanwege de drukte in het ziekenhuis is het mogelijk dat patiënten die worden ingestuurd, 

mogelijk verplaats worden naar een ander ziekenhuis.  

 

 

 

Mondneusmasker vanaf 25 oktober in Isala 

Vanaf maandag 25 oktober vragen wij iedereen die naar Isala 

komt om een mondneusmasker te dragen. Isala doet dit omdat 

het aantal coronabesmettingen en het aantal mensen met 

luchtwegklachten toeneemt. Bovendien is het griepseizoen 

begonnen. >lees verder 
 

 

Advies griepprik patiënten die onder behandeling staan van de afdeling 

oncologie/hematologie 

Elk jaar is er in de media veel aandacht voor het nut van de griepprik. Dit leidt tot veel 

vragen bij patiënten over of zij zelf een griepprik moeten halen en op welk moment. We 

hebben de adviezen hieromtrent samengevat: >lees verder.  

 

 

 

Geen huidtherapeutische behandelingen meer bij Isala 

Dermatologisch centrum 

Het Isala Dermatologisch centrum is continu in beweging. 

Vanwege een organisatieverandering doen wij voortaan geen 

huidtherapeutische behandelingen meer. Onze 

samenwerkingspartner Laserkliniek Zwolle is gespecialiseerd in 

diverse huid- en laserbehandelingen en zet de behandelingen 

voort. Wij hebben uiteraard onze patiënten hierover al 

persoonlijk geïnformeerd. >lees verder  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=5ab82fa1d4&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=a433994fec&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0c1575beaf&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=46a5db9e09&e=2f39541ceb


 

 

Versterking samenwerking zorgketen 

hersenrevalidatiezorg 

Wanneer een patiënt na een CVA-opname in het ziekenhuis naar 

huis gaat, volgt een hersenrevalidatieproces. Dit is voor de 

patiënt een intensieve periode voor herstel, leren omgaan met 

de situatie en veelal onzekerheid. Vanuit de zorgketen, rondom 

de patiënt, willen wij de beste zorg en ondersteuning bieden en 

helderheid geven wie wanneer aanspreekpunt is. Daarom start 

op dinsdag 19 oktober 2021 een project om de onderlinge 

samenwerking in de zorgketen te versterken. >lees verder  
 

 

 

Huisartsenoverlegnummer urologie verkeerd vermeld op 

groene kaartje  

Op het groene kaartje met spoedlijnen en huisartsenlijnen is het 

verkeerde nummer voor urologie vermeld. Het goede nummer 

moet zijn: 038-424 3012.  
 

 

 

Mensen met kanker en hun naasten kunnen dagelijks 

binnenlopen bij IntermeZZo 

Nazorgcentrum IntermeZZo is alle werkdagen van 9.00-17.00 

uur geopend voor mensen met kanker en hun naasten. Spontane 

inloop is elk moment van de dag mogelijk. Er is altijd een team 

van opgeleide vrijwilligers zijn er voor gastvrije opvang, een 

luisterend oor en een goed gesprek. Met de patiënt wordt 

gekeken welke ondersteuningsvraag iemand heeft om de regie 

op het leven met kanker te herpakken. Dat kan ontspanning 

zijn, informatie, lotgenotencontact. Vaak spelen er vragen over 

gezin, werk en komen zingevingsvragen aan bod. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Screening en behandeling van voorstadium anuskanker 

Het Isala Dermatologisch centrum is sinds mei 2021 gestart met 

een nieuw spreekuur: het AIN-spreekuur. AIN is een 

voorstadium van anuskanker en staat voor Anale Intra-

epitheliale Neoplasie (AIN). Dermatoloog Jacco de Pooter: 

‘Screening op AIN wordt al wel veel in de regio Amsterdam, Den 

Haag en Rotterdam gedaan, maar eigenlijk niet onze regio 

Noordoost-Nederland.’ >lees verder  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=02b2b42966&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=9052509a03&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b3d717302a&e=2f39541ceb


 

 

Groene initiatieven op de OK van Isala 

Zorginstellingen zijn in ons land verantwoordelijk voor maar 

liefst 7% van de CO2 uitstoot. IC-arts Diederik Gommers 

vergeleek de zorg qua vervuiling zelfs met de luchtvaart. Kan 

dat anders? Ja, zeggen de ondertekenaars van de Green Deal in 

de zorgsector. Ook Isala’s bestuursvoorzitter Rob Dillmann zette 

zijn handtekening. Inmiddels zijn er in Isala verschillende 

initiatieven, zoals de “groene” OK van anesthesioloog Hamid 

Aslami en zijn “Green team”. >lees verder  
 

 

 

Meer ontspanning bij patiënten dankzij VR-bril 

De VR-bril als vast onderdeel van de verpleegkundige toolbox? 

Het zou goed kunnen, gezien de positieve ervaringen van 

afdelingen die ermee hebben getest. Bij veel patiënten zorgt de 

bril voor meer ontspanning en comfort tijdens behandelingen. 

>lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-10-2021        L. (Lisanne) Vinke-Nibourg, oogarts 

  

Gaan 

31-10-2021        E.A.Z. (Esther) Rust, plastisch chirurg  

 

 

 

Voorstellen: Gysbert de Vries 

Mijn naam is Gysbert de Vries, ik ben 36 jaar en sinds begin dit 

jaar werkzaam als SEH-arts in Isala. Ik heb mijn opleiding hier 

ook gedaan, dus mogelijk dat we elkaar al wel eens eerder 

gezien/gesproken hebben. Van oorsprong ben ik een Fries en na 

mijn studie Geneeskunde in Groningen heb ik als ANIOS diverse 

werkplekken gehad in Hengelo, Enschede en Arnhem. Mijn 

voornaamste hobby’s zijn volleybal, survivalrunnen en sinds 

corona (net als de rest van Nederland) ook skeeleren. De 

grootste uitdaging tot nu toe op de SEH is de logistiek met name 

op de enorm drukke momenten. Ik hoop in de toekomst fijn met 

u samen te werken en de spoedzorg goed te kunnen 

stroomlijnen.  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=986dba188c&e=2f39541ceb
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Voorstellen: Lisanne Vinke-Nibourg 

Vanaf 1 oktober ben ik gestart als oogarts bij Isala. Naast 

algemene oogheelkunde ga ik me bezighouden met 

gespecialiseerde cataractchirurgie en medebehandeling van 

patiënten met Graves. Ik heb mijn opleiding en specialisatie in 

het Universitair Medisch Centrum Groningen gevold en heb daar 

ook promotieonderzoek gedaan naar de preventie van nastaar 

en verbeteringen van cataract chirurgie. Ik werk graag samen 

met collega’s in een topklinische omgeving en ga u vast 

telefonisch spreken. 

Vriendelijke groeten, 

Lisanne Vinke-Nibourg  
 

 

 

 

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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Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 

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