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Voorstellen secretaresse MCC Klik: Anje Hendriks 

Mijn naam is Anje Hendriks, ik ben 52 jaar en woon samen met 

mijn man Hans en onze dochters Anne en Vera met veel plezier 

in Zwolle. Sinds 1 oktober jongstleden ben ik naast Anja Jong 

secretaresse voor MCC Klik. Ik ben ‘opgegroeid’ in het 

ziekenhuis. Met veel passie en toewijding heb ik bijna 20 jaar 

verschillende poliklinieken secretarieel mogen ondersteunen. 

Daarna ben ik ruim 11 jaar werkzaam geweest als secretaresse 

bij een GGZ instelling. De laatste jaren veranderden mijn 

werkzaamheden dusdanig dat ik hierin geen verdere uitdaging 

en verdieping meer ervaarde. >lees verder  
 

 
 

 

Wie komt….., ik ga: 

Vanaf juni 2017 heb ik, na het stoppen met mijn werk als 

huisarts, deel uitgemaakt van het team MCC Klik. Als algemeen 

medisch coördinator heb ik een periode mogen werken met jullie 

als collega’s. Een prima “afbouwschema” waar ik veel plezier aan 

heb beleefd. Nu de afstand met het medisch vak groter is 

geworden, heb ik besloten met dit werk te stoppen. 

Samenwerking tussen de verschillende disciplines in de Zwolse 

regio blijft een mooi gegeven. MCC Klik bestaat 31 jaar(!) en we 

beseffen niet altijd dat het in Nederland een uniek 

samenwerkingsplatform is. Van harte hoop ik dat een nieuwe 

collega het stokje van mij wil overnemen en samen met het 

bestaande team en de samenwerkingspartners wil bijdragen aan 

een sterk transmuraal platform. Ik wens jullie het allerbeste en: 

blijf met elkaar in contact! Denk daarbij aan TIM, PIM en onze 

werkafspraken. 

Groet, Roeland de Wilde  
 

 

Eerste Interlinebijeenkomst nieuwe stijl een feit! 

Met gepaste trots mogen we melden dat het algemene oordeel van de eerste 

Interlinebijeenkomst nieuwe stijl door de deelnemers van de eerste avond gewaardeerd is 

met een 8.6! Daar zijn we echt heel erg blij mee. >lees verder 

  

Ook online Interlinebijeenkomsten goed ontvangen! 

Helaas hebben we, in verband met de oplopende positieve COVID-19 aantallen, reacties 

vanuit onze achterban en de besluitvorming vanuit de overheid, moeten besluiten om de 
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laatste twee bijeenkomsten online voort te zetten. 

De casuïstieksessies werden zowel fysiek als online goed ontvangen en beoordeeld als zeer 

waardevol, praktijkgericht, interactief en onder goede begeleiding van de werkgroep 

Gynaecologie. We hebben geprobeerd het interactieve karakter van de fysieke 

bijeenkomsten online voort te zetten en dat is gelukt. De deelnemers hebben de online 

bijeenkomsten prachtig gewaardeerd met een 7.8! >lees verder. U kunt de PowerPoint, 

leerdoelen en meer achtergrondinformatie vinden op het besloten deel van de MCC Klik 

website. 

  

Herziene werkafspraak dementie 

De herziene werkafspraak dementie is een samenvoeging van de werkafspraken Dementie 1 

(Diagnostiek) en Dementie 2 (Beleid). Als een patiënt dementie heeft of u heeft een niet-

pluis-gevoel is het belangrijk om in een vroeg stadium een casemanager in te zetten. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met het netwerk Dementie IJssel-Vecht, via 

dementie@careketens.nl. In de werkafspraak wordt ook toegelicht wanneer een 

inbewaringstelling (IBS) beoordeling nodig is of een rechtelijke machtiging (RM) procedure 

ingezet wordt. Het hulpdocument RM en IBS zijn op de website van MCC Klik geplaatst. 

  

Herziene werkafspraak Astma 

De standaard Astma is herzien. 

De standaard is aangepast op basis van de nieuwe richtlijnen en inzichten. Hierbij enkele 

aangepaste of nieuw toegevoegde punten:  

• Astma COPD Diagnose Centrum (ACDC): hier kan de Metacholine provocatietest 

worden aangevraagd of een kort diagnostisch consult. 

• Vragenlijst ACQ6: Afwijkend bij score ≥ 0,75.  

o Score 0,75 -1,5 Soms kunnen patiënten voor hun doen goed zijn ingesteld. 

* Maak een eigen inschatting. Tip: beoordeel de trend. Is het de vragenlijst 

van afgelopen week of langere periode? 

o Score > dan 1,5 altijd verwijzen. 

• Alleen SABA heeft geen voorkeur. Bij stap 1 na diagnostiek een sterke voorkeur voor 

ICS-formoterol (i.v.m. snel optredende werking en geen overbehandeling met 

SABA)** NHG zegt: of start combi preparaat. Wij wijken hier dus bewust af van de 

NHG om overbehandeling met SABA terug te dringen. Stem altijd het juiste device 

en behandelplan af. De apotheker kan u hier ook goed bij ondersteunen. 

• Nieuw is het Astmanetwerk in de regio. Neem gerust een kijkje op hun website: 

Astmanetwerk Zwolle — Vind onze specialisten in Zwolle. 

PIM van de maand 

In deze rubriek geven we regelmatig een transmuraal incident of Positieve Intercollegiale 
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Melding als voorbeeld voor een ieder om van te leren. 

‘Een luisterend oor’ 

Op zondagavond bemerkte ik tijdens het t.v. kijken een toenemende piep/brom in mijn 

linker oor, gevolgd door een aanzienlijk gehoorverlies links. Omdat dat de volgende dag nog 

niets was verbeterd, belde ik om 8 uur naar  de huisartspraktijk; na overleg van de 

praktijkassistente met de huisarts, kon ik daar al om half 9 terecht en kreeg ik een degelijk 

uitgevoerd- oriënterend KNO onderzoek door een daar werkende coassistent. 

Na overleg met de huisarts en de KNO arts van  Isala kon ik daar al om half 12 terecht 

onder de waarschijnlijkheidsdiagnose "sudden deafness". >lees verder 

  

GPconsult onderzoek van start! 

In september 2021 is het GPconsult onderzoek naar de invloed van digitale interdisciplinaire 

consultatie op verwijzingen naar de tweede lijn van start gegaan. Dit UMCG-onderzoek 

wordt uitgevoerd in samenwerking met Isala beweegcentrum Zwolle. 

In de studie krijgt u persoonlijk toegang tot het PRISMA-platform waarop u gemakkelijk en 

snel casuïstiek kunt voorleggen aan medisch specialisten. Alle huisartsen in de regio Zwolle 

 krijgen komend jaar stapsgewijs toegang. >lees verder  

 

 

 

 

 

Agenda  

 

 
 

 

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. 
 

 
 

 

Geannuleerd: Dinsdag 14 december 2021: Isala 

Wetenschapsavond 
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Actueel  

 

 
 

 

ZorgDomein 

Nieuw aanbod:  

• Neurologie: Verwijsafspraak 

trigeminusneuralgie/neuropathie 

• Sportgeneeskunde: Verwijsafspraak sportmedische 

begeleiding gezonde sporter 

• Infectieziekten (interne geneeskunde): Teleconsultatie 

>lees verder 
 

 
 

 

Webshop Diagnosepunt voor monsternamematerialen 

De laatste tijd ontvangen de diagnostiekafdelingen van Isala via 

het internetcontactformulier met enige regelmaat bestellingen 

van huisartsen(praktijken) voor monsternamematerialen zoals 

buizen, potjes, naalden, formulieren, etcetera. Wij willen u 

vragen dit via de webshop http://www.diagnosepunt-

webshop.nl/ te blijven doen. >lees verder 
 

 
 

 

Isala opent nieuwe locaties bloedprikken 

Het gaat om vaste locaties in Diever, Giethoorn, Havelte, 

Steenwijkerwold, Hasselt en Zwartsluis. Openingsdagen en –

tijden van alle priklocaties zijn hier te vinden.  
 

 

 

Isala stapt over naar een 088 telefoonnummer 

Locaties Zwolle, Steenwijk, Kampen en Heerde zijn vanaf nu 

bereikbaar op een nieuw nummer. Meppelse nummers (0522) 

veranderen volgend jaar maart bij de opening van de nieuwbouw 

Meppel. Alle 038 nummers veranderen van 038 424 xxxx naar 

088 624 xxxx. Locaties Zwolle, Kampen, Steenwijk en Heerde 

zijn vanaf nu al bereikbaar op het nieuwe nummer. Isala blijft 

gewoon telefonisch bereikbaar voor iedereen. Op het oude 038-
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nummer is Isala nog in ieder geval tot 2023 bereikbaar. 

Verschillende Isala-locaties gebruiken nu het verkeerde 038-

netnummer. Het is niet toegestaan om op locaties met een eigen 

geografisch nummergebied een nummer te gebruiken uit een 

ander geografisch nummergebied. Met een 088 nummer is Isala 

eenduidig bereikbaar in de regio.  
 

 
 

 

ELSA: Slimme rijroutes, meer inzicht, efficiënte & 

effectieve contactmomenten (herhaling) 

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  
 

 
 

 

'Diaconessenhuis was ideale leerschool' 

In maart is het zover. Dan nemen wij het nieuwe ziekenhuis in 

Meppel in gebruik. Alle reden om met diverse Meppelaars terug 

te kijken. Deze keer voormalig huisarts in de regio, Baucke 

Jongebreur. ‘Het is belangrijk dat huisartsen en medisch 

specialisten elkaar blijven opzoeken.' >lees verder  
 

 
 

 

IntermeZZo start gespreksgroep voor vrouwen die 

palliatief zijn bij borstkanker of gynaecologische kanker 

Nazorgcentrum IntermeZZo start in januari 2022 met een 

gespreksgroep voor vrouwen met uitbehandelde borstkanker of 

gynaecologische kanker. Deze lotgenotengroep is bedoeld voor 

vrouwen tot ongeveer 50 jaar die weten dat ze niet meer beter 

worden, maar nog midden in het leven staan. >lees verder  
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Innovaties en publicaties 

 

 
 

 

‘Uitbreiding robotchirurgie is een belangrijke stap voor 

Isala’ 

Isala heeft een tweede Da Vinci-operatierobot in gebruik 

genomen. Deze maand zijn de eerste dikke darmoperaties en 

gynaecologische operaties met de nieuwe robot verricht. Chirurg 

Gijs Patijn is blij met de aanwinst, waarmee hij en zijn collega’s 

voortaan alvleesklier- en leveroperaties uitvoeren. ‘Het zijn een 

soort kleine polsjes, die je binnen in de buik alle kanten op kunt 

bewegen.’ >lees verder  
 

 
 

 

Isala test duurzame gipsmethode 

Per dag voert de gipskamer twee kliko’s met gipsafval af. 

Synthetisch materiaal wat niet afbreekt. Kan dat niet anders, 

dachten gipsverbandmeesters Elsko Vegter en Sjoerd de Jong. 

Ze gingen op zoek en kwamen bij een Fins bedrijf terecht dat 

Woodcast maakt. Dat is samengeperst hout met biologisch 

afbreekbare thermoplast. Even op een warmteplaat en het is 

klaar voor gebruik. >lees verder  
 

 
 

 

Innovatieve bed-kap dempt geluid en licht 

Je hoort het vaker, patiënten die nauwelijks kunnen slapen 

wanneer ze in het ziekenhuis liggen. Licht, prikkels, 

geluiden…terwijl rust juist zo belangrijk is. Isala test op dit 

moment een kap van Micro-Cosmos die geluid en licht dempt. 

Patiënten reageren enthousiast. >lees verder  
 

 

 

Artikel Chronische hoest bij volwassenen 

Vanuit de hoestpoli is een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde over chronische hoest bij volwassenen. 

“Op de polikliniek Longgeneeskunde wordt een 54-jarige vrouw gezien in verband met een 

recidief van chronische hoest. Zij heeft de polikliniek 3 jaar geleden ook al eens bezocht 

vanwege dezelfde klachten, die toen al 12 jaar bestonden.” >lees verder  
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Promotie: ‘Ouderenzorg op maat. Doelen, ervaring en voorkeuren van 

thuiswonende ouderen’ 

Specialist ouderengeneeskunde Wanda Rietkerk promoveerde op het onderwerp 

‘Ouderenzorg op maat. Doelen, ervaring en voorkeuren van thuiswonende ouderen’. Uit dit 

proefschrift blijkt dat het belangrijk is dat ouderen hun éigen doelen formuleren en geholpen 

worden om die doelen concreet te maken. Bij die doelen kun je bijvoorbeeld denken aan het 

behandelen van pijn of het vergroten van mogelijkheden tot sociale contacten. 

Hulpverleners zouden samen met ouderen over hun doelen moeten spreken en 

bespreekbaar maken in welke mate de ouderen zelf de regie willen en kunnen voeren. >lees 

verder  

 

 

 

 

 

Komen en gaan 

 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-11-2021        M.D. (Marcel) Dijkstra, patholoog 

01-11-2021        U. (Ula) Khatib, neuroloog  

 

 

 

Voorstellen: Sharon Zandberg 

Mijn naam is Sharon Zandberg. Nadat ik afgelopen zomer mijn opleiding tot oogarts in het 

UMCG heb afgerond, ben ik sinds september werkzaam als oogarts in Isala op de locaties 

Zwolle en Meppel. Naast een fellowship gericht op cataractchirurgie heb ik glaucoomzorg als 

aandachtsgebied.  

 

 

 

Voorstellen: Femke Groenveld 

Hallo allemaal, Inmiddels werk ik alweer 1,5 maand op de SEH 

van het Isala ziekenhuis. Voor de mensen die mijn nog niet 

hebben gezien en om iets meer te laten zien achter het witte 

pak, wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Femke 

Groenveld en sinds oktober versterk ik de SEH van het Isala 

ziekenhuis als nieuwe SEH-arts. Na mijn opleiding als 

spoedeisende hulp arts in Haarlem, ben ik naar West Australië 

vertrokken om te ervaren hoe het is om op een grote, 

buitenlandse SEH te werken. Hier heb ik niet alleen veel gezien 
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en geleerd, maar heb ik ook mijn vriend leren kennen. Hij is 

meegegaan naar Nederland en na 3 mooie jaren in Amsterdam, 

een fellowship spoedeisende hulp in het OLVG en een lieve 

dochter rijker, waren we op zoek naar een plek met meer 

ruimte. Eind september zijn we verhuisd naar Zwolle en tot nu 

toe bevalt dat erg goed! In het ziekenhuis word ik vooral blij van 

het begeleiden en opleiden van arts-assistenten. Buiten het 

ziekenhuis kunnen jullie mij vinden op de racefiets/mountainbike 

of op vakantie in ons omgebouwde camperbusje. Tot nu toe voel 

ik mij erg welkom in het ziekenhuis en ik kijk ernaar uit om ook 

de collega’s buiten de SEH te ontmoeten en te spreken. Tot snel! 

Groetjes Femke  
 

 

 

  

 

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? 
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