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MCC Klik: Wat is er in 2021 gebeurd en wat gaat er in 2022 veranderen? 

Wat is er in 2021 gebeurd? 

In 2021 waren er veel veranderingen binnen het team van MCC Klik. Transmuraal 

coördinator Herman Gerritsen werd in april opgevolgd door Gijs Ruijs en Suzanne Witteveen. 

Algemeen coördinator Roeland de Wilde verliet in december MCC Klik; voor deze functie 

staat nog een vacature open. Als u een geschikte iemand weet: meld het ons! 

Binnen ons secretariaat waren er ook veranderingen. We zijn blij met de komst van Anje 

Hendriks en met het goed verlopen van het reïntegratieproces van Anja Jong. >lees verder  

  

Wat kunnen jullie van ons verwachten in 2022? 

Verdere ondersteuning en verbetering van de samenwerking in de regio, hier klopt ons hart 

voor!  

 Het blijven herzien van de vertrouwde en het ontwikkelen van nieuwe 

werkafspraken. 

 Een verdere innovatie van de implementatie van de werkafspraken. Nieuw in 2022 

wordt het gebruik van Webinars on demand. U kunt deze niet alleen zelf op vele 

manieren laagdrempelig volgen, maar ook samen met degenen met wie u in uw 

eigen praktijksituatie nauw samenwerkt, bijv. collega’s uit de ‘nulde lijn’. Zo kunt u 

zelf ook een bijdrage leveren aan de samenwerking in uw wijk/dorp. 

 TIM en PIM op de agenda! Het uitwerken van deze meldingen in kwaliteitsprocessen 

en de monitoring daarvan. 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=3d368e908c&e=2f39541ceb


 

 Introduceren van Interline aan de huisartsen in de regio Meppel in samenwerking 

met de HZD (Huisartsenzorg Drenthe). 

Leerpunten Interline Gynaecologie  

Periode: november 2021 

Presentatoren: Huisartsen en Gynaecologen 

De meest genoemde leerpunten:  

 Mogelijkheid rechtstreeks aanvragen van een colposcopie door de huisarts 

 Endometriose komt voor bij 1 op de 10 vrouwen, ook op jonge leeftijd 

 OAC continue geven bij endometriose 

 Oestrogenen helpen tegen vasomotore klachten 

 Bij pijnlijke menstruaties starten met een hoge dosis NSAID’s direct bij start 

menstruatie 

 Langdurige HRT bij overgang mogelijk 

 Contactbloeding kan ook een  intra-uteriene oorsprong hebben 

 Inzetten Green Climacteric Scale (Green Menopause Index), zie ook hulpdocument 

op website MCC Klik 

 Gebruik menstruatiekalender 

 Synthetisch progestageen geeft een iets hoger risico op mammacarcinoom 

(progesteron niet). Tot zwangerschap/borstvoeding zijn borsten ‘embryonaal’ 

 Mirena bij HRT na 3 jaar vervangen. Mirena perimenopauzaal kan 7 jaar blijven 

zitten 

 Roken kan spotting/intermenstrueel bloedverlies geven 

 Mirena is geen effectief middel voor behandeling overgangsklachten, combi met 

oestrogeen pleister is wel een goede optie. 

>lees verder 

  

Nieuw te vinden onder werkafspraken: Convenant Medicatie-overdracht bij 

opname en ontslag 

De afgelopen jaren heeft de Werkgroep Medicatieveiligheid gewerkt aan een Werkafspraak & 

Convenant Medicatie-overdracht bij opname en ontslag. Aan deze werkafspraak hebben 

ziekenhuis-, poliklinische-, openbare apothekers en apotheekhoudende huisartsen 

meegewerkt.  

 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=59b2fbd7b9&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=196a57f2c7&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=196a57f2c7&e=2f39541ceb


 

 

GPconsult onderzoek 

De helft van alle Zwolse huisartsen heeft toegang! 

Met de start van de tweede groep huisartsen vanaf januari 2022, 

heeft inmiddels de helft van alle Zwolse huisartsen toegang tot 

het online overlegplatform Prisma. Huisartsen die hiervoor zijn 

geselecteerd ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging 

via de post. Ook de huisartsen die eerder een uitnodiging 

hebben ontvangen kunnen zich nog steeds aanmelden! 

Vragen? 

E:  gpconsult@umcg.nl     

W: https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/gpconsult  
 

 

 

Agenda  

 

 

Maandag 31 januari 2022, 19.30 – 21.00 uur: webinar palliatieve zorg: ‘doorleven 

met beperkt perspectief’ (online) 

Christine Weenink (1961) is sinds 26 jaar huisarts in de binnenstad van Utrecht. In 2010 

volgde zij de Kaderopleiding ggz en was jaren voorzitter van de werkgroep ggz van de 

Coöperatie Huisartsen Utrecht (HUS). In 2019 werd zij voorzitter van HUS. Sinds de zomer 

van 2020 heeft zij haar werkzaamheden moeten neerleggen vanwege uitgezaaide kanker. 

Christine is getrouwd met Rinus, eveneens huisarts, en moeder van 3 volwassen zoons. In 

deze scholing vertelt zij over haar zoektocht hoe met deze nieuwe werkelijkheid om te gaan 

en welke hulp van zorgprofessionals daarbij fijn is. Meer informatie en aanmelden.  

 

 

 

Actueel  

 

 

Verwijzen als waarnemend arts 

We zien in deze periode meer verwijzingen uit naam van 

waarnemende (huis)artsen. Het is belangrijk om dit op de juiste 

manier te doen omdat hiermee de persoonlijke gegevens (o.a. 

de persoonlijke AGB-code) van de praktijkhouder meegestuurd 

worden in de aanvraag. Op basis van deze gegevens komt de 

verwijzing zonder vertraging binnen en weten wij aan wie de 

uitslag teruggekoppeld moet worden. Zie voor meer informatie 

over het verwijzen namens een collega en het machtigen 

hiervoor deze links: 

mailto:gpconsult@umcg.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=98e60f1429&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0275baa058&e=2f39541ceb


 

 Werken namens een collega 

 Machtigingen verlenen en beheren 

 

 

Bloedafnameposten 31 december open tot 16 uur 

Op 31 december zijn de bloedafnameposten op de Isala locaties tot 16 uur geopend. Voor 

patiënten die na 16.00u met spoed geprikt moeten worden geldt de werkwijze zoals in de 

avond en weekend. Ook alle poliklinieken en het Contact Centrum Isala zijn op 31 december 

tot 16.00u telefonisch bereikbaar. 

  

Het 1,5 lijn reumatologie spreekuur gaat door in 2022! 

Het horizontaal verwijsspreekuur reumatologie is gestart als een pilot in 2020. De afgelopen 

jaren zijn goed verlopen, waarbij een minderheid van de patiënten (dit jaar maar 10 %) 

alsnog is verwezen naar de reumatologie. In 2022 zal dit spreekuur verder worden 

ontwikkeld. 

Verwijzingen gaan nog steeds via ZorgDomein in het cluster Reumatologie. De patiënt moet 

dan zelf bellen voor een afspraak. Dit gaat via praktijk Zuyderhart. 

Voor verdere informatie: https://zuyderhart.nl/reumatologie-spreekuur/ 

  

Patiëntenportaal MijnIsala biedt per januari realtime gegevens 

Isala gaat patiënten vanaf 11 januari 2022 realtime inzage bieden in alle gegevens in het 

medische dossier via MijnIsala. Ook de uitslagen van onderzoeken zijn straks dus via 

patiëntenportaal in te zien zodra ze bekend zijn. Momenteel worden gegevens nog met een 

vertraging van 3 tot 7 werkdagen gepubliceerd. >lees verder 

  

Kerstvakantieplanning poli Kampen, Heerde en Steenwijk Radiologie (buckykamer)  

In de kerstvakantie is de buckykamer in poli Kampen, Heerde en Steenwijk op bepaalde 

momenten gesloten waardoor er op deze dagdelen geen mogelijkheid is om een röntgenfoto 

te maken. Patiënten bij wie het noodzakelijk is om dezelfde dag een foto te maken, kunnen 

worden doorverwezen naar Radiologie Zwolle en Meppel. >lees verder  

 

 

 

Isala opent weer een nieuwe locatie bloedprikken: in 

Zwolle-Zuid 

Het gaat om de locatie in gebouw SIO in Zwolle-Zuid. 

Openingsdagen en –tijden van alle priklocaties zijn hier te 

vinden.  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=4d2dc83582&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=a8adadf6d1&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=81540e0b6a&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=1480579fbc&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=68eb1c472f&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b58dd7942c&e=2f39541ceb


 

 

TDE levert nieuwe all-electric ziekenhuis in Meppel op aan 

Isala 

Op 15 december heeft bouwconsortium TDE (Trebbe, Dura 

Vermeer en EQUANS) het nieuwe all-electric ziekenhuis in 

Meppel opgeleverd aan Isala. In 21 maanden is er een prachtig, 

duurzaam en gezond gebouw neergezet, dat natuurlijke rust 

uitstraalt en waarin het prettig bewegen is. >lees verder  
 

 

 

'Ik was een ouderwetse hoofdverpleegkundige' 

ANDERE TIJDEN | 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 Peter van Vliet, 

voormalig hoofd van de Psychiatrische Afdeling Algemeen 

Ziekenhuis (PAAZ). >lees verder  
 

 

 

Kerstgroet Isala 

Geachte collega, 

Een nieuw jaar, mooie plannen, zelfde betrokkenheid 2021 was 

opnieuw een bewogen jaar, met flinke pieken en gelukkig ook 

wat dalen in de drukte rond Covid-19. In het voorjaar en zomer 

was er wat lucht. Helaas keerde het tij weer in het najaar. 

Gelukkig bleef onze goede samenwerking onveranderd. Door 

samen te werken in de hele zorgketen wisten we onze patiënten, 

met én zonder Covid-19, goede zorg te bieden.  
 

 

Een ander mooi punt om te benoemen is het visiedocument dat apothekers, 

apotheekhoudende huisartsen en Isala afgelopen jaar ondertekenden, om overal veilige 

en effectieve farmaceutische zorg te kunnen leveren aan onze patiënten. Of dit nu thuis of in 

het ziekenhuis is. Ook konden 

de nascholingen online doorgaan. Leuk én nuttig om elkaar te kunnen blijven zien. 

Ook in 2022 zetten we de fijne samenwerking graag voort. Wij kijken uit naar de 

ingebruikname van de nieuwbouw in Meppel. In maart is het zover, dan opent het nieuwe 

Isala Meppel samen met de huisartsenspoedpost en Noorderboog de deuren. 

Voor nu wensen wij u en uw dierbaren een gezond 2022 en op naar een fijne voortzetting 

van onze samenwerking.  

Met hartelijke groet namens Isala, 

Raad van Bestuur  

 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0cdfc34f21&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f677eed8a2&e=2f39541ceb


 

 

Polikliniek Integratieve zorg van start 

Begin november is de polikliniek Integratieve zorg van start 

gegaan. Op het spreekuur van deze nieuwe polikliniek kunnen 

patiënten terecht die een oncologische behandeling hebben 

ondergaan en vragen hebben rond aanvullende zorg buiten het 

ziekenhuis. Bijvoorbeeld over voedingssupplementen, yoga, 

acupunctuur, wietolie of leefstijl. Isala is het tweede ziekenhuis 

in Nederland dat deze zorg biedt. Oncologisch chirurg Eva 

Noorda: ‘Een groot deel van de mensen die voor kanker 

behandeld wordt, kampt langdurig met klachten als pijn, 

vermoeidheid, depressieve gevoelens en seksuele problemen. 

Klachten die niet altijd voorkómen of behandeld kunnen worden, 

maar wel impact hebben op kwaliteit van leven.’ >lees verder  
 

 

 

Myopie: 20-20-2 regel  

Nederlandbreed neemt myopie (bijziendheid) de laatste jaren 

flink toe. Naar verwachting zal dit de komende jaren doorzetten. 

In 1960 was ongeveer 10-20% van de volwassenen myoop, 

momenteel is dat 50% van de twintigers. Op steeds jongere 

leeftijd ontwikkelen kinderen myopie. Doordat de ogen van 

kinderen nog niet uitgegroeid zijn, eindigen deze kinderen vaker 

met een brilsterkte van -6 of hoger. Bij deze hoge myopie kan 

de oogaslengte zo groot worden dat dit in de loop van het leven 

kan leiden tot oogziekten wat slechtziendheid tot gevolg kan 

hebben. Om dit zoveel mogelijk in te perken is het belangrijk om 

hier tijdens de kinderleeftijd al op in te spelen. >lees verder  
 

 

 

Veilig thuisblijven bij acute hartklachten kan!  

Baanbrekend onderzoek door ambulancediensten en 

ziekenhuizen in de regio heeft aangetoond dat een onnodige 

ziekenhuisopname voorkomen kan worden bij mensen met acute 

klachten van pijn op de borst. Dit door een bloedmeting en 

diverse onderzoeken die de ambulanceverpleegkundige al bij de 

patiënt thuis kan uitvoeren. Met trots vertellen onderzoekers 

Rudolf Tolsma (verpleegkundig specialist bij Ambulance 

IJsselland) en Marion Fokkert (onderzoeker Klinisch chemisch 

laboratorium Isala) meer over het FamouS Triage onderzoek. 

>lees verder  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=bb5f3f3328&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=6c8b9417d1&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=66186f3da2&e=2f39541ceb


 

 

Eerder van de IC af dankzij ‘klein cohortje’ 

Een mini-cohortafdeling, zo zou je het kunnen omschrijven: de 

Respiratory Care Unit (RCU) op de afdeling Longgeneeskunde 

waar vier coronapatiënten continu saturatiebewaking kunnen 

krijgen. De RCU is in november 2020 geopend, om de Intensive 

care te ontlasten’, licht Bianca Drost, leidinggevende 

op Longgeneeskunde, toe.  >lees verder  
 

 

 

Meer vrije bedden dankzij thuismonitoring 

coronapatiënten 

Zo op het eerste gezicht lijkt het een gewoon kantoor met twee 

mensen achter een pc. Maar Hermien Trenning en Anouk van 

Vilsteren zijn verpleegkundigen en bieden op afstand zorg aan 

coronapatiënten die met extra zuurstof naar huis zijn gegaan en 

aan patiënten die (nog) niet zijn opgenomen maar van wie wel 

het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten moet worden 

gehouden. Hermien: ‘Wij hebben op dit moment de zorg voor 25 

patiënten.’ >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-12-2021       P.M.J. (Peter) Plomp, longarts 

01-12-2021       R. (Robert) Rozenberg, sportarts 

  

Gaan 

01-12-2021       dr. mr. J.E. (James) Boers, patholoog 

01-12-2021       A.P.P.J.E. (Armand) Kusters, chirurg 

31-12-2021       W.J.J.F. (Walter) Hoppenbrouwers, neuroloog 

31-12-2021       B.E. (Ed) Schenk, MDL-arts  

 

Huisartsen   

 1-1-2022: huisarts Maarten Rijkmans (voorheen waarnemer dagpraktijk) bij Vellinga 

vestigt zich als huisarts in Zwolle. Per 1-1-2022 heet de praktijk dan ook 

Huisartsenpraktijk Vellinga & Rijkmans. 

 1-1-2022: huisarts Jessica Oost wordt huisarts (was waarnemer dagpraktijk) bij De 

Veste in Kampen. 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=4e20059947&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=607a208877&e=2f39541ceb


 

 1-1-2022: huisarts Dirk Zwanenburg van praktijk Berkenhove in Zwolle stopt per 1-

1-2022. De patiënten gaan over naar de overige huisartsen in de praktijk. 

 1-1-2022: huisarts Francisca Lokin start met haar eigen praktijk, AA-landen. 

Huisarts Johannes Pruijs met wie ze eerder samenwerkte gaat ook door met zijn 

eigen praktijk. Daarmee komt per 1-1-2022 Huisartsenpraktijk De Linde te 

vervallen. 

 3-1-2022: praktijk Smink wordt overgenomen door Huisartsenpraktijk de Veluwe. Er 

vindt een associatie plaats tussen huisarts Smink en huisarts Van der Giessen 

(voorheen waarnemer in de praktijk) 

 1-1-2022: huisarts Jan Kieft wordt praktijkhouden huisarts in Nunspeet. Per 1 

januari 2022 neemt hij de praktijk over van huisarts Sylvia Haverkamp-Hoogeveen 

in medisch centrum de Eecken. 

 1-1-2022: huisartspraktijk de Jonge & Co (praktijkhouder Artine de Jonge) wordt 

overgenomen door de nieuwe praktijk: Huisartsenpraktijk de Vennen 

(praktijkhouder Paul Morgenstern en huisarts Diane van der Kubbe). 

 

 

 

Beste collega zorgverleners, 

Na ruim 27 jaar als praktijkhoudend huisarts gewerkt te hebben, 

heb ik besloten een andere weg in te slaan. Al langere tijd werk 

ik als CMIO bij huisartsencoöperatie Medicamus, vanaf 2022 ga 

ik me volledig op deze baan focussen. Per 1 januari 2022 zal Jan 

Kieft mijn praktijk overnemen. 

Dank voor de prettige samenwerking door de jaren heen. 

Wellicht ontmoeten we elkaar in de toekomst nog eens vanuit 

mijn nieuwe functie. 

Sylvia Haverkamp  
 

 

 

Beste collega zorgverleners, 

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw praktijkhoudend huisarts in 

Nunspeet. Per 1 januari 2022 neem ik de praktijk over van mw. 

Haverkamp-Hoogeveen in medisch centrum de Eecken. Zij blijft 

werkzaam bij Medicamus, en ik zet, samen met het vertrouwde 

team, met enthousiasme de zorg in de huisartspraktijk voort. Ik 

zie uit naar een prettige samenwerking! 

Jan Kieft  
 



 

 

Even voorstellen: huisarts Diane van der Kubbe 

Vanaf januari 2022 zal ik in Huisartsenpraktijk De Vennen 

werken, in de Enk samen met collega Jaap Morgenstern. Een 

prachtige plek en een voorrecht om met dit team samen te 

werken. Als huisarts volg ik een 2-jarige subspecialisatie tot 

kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten. Vanuit deze specialisatie ben 

ik betrokken bij zorggroep Medrie. Alwaar ik zitting heb in het 

kwaliteitsteam VRM en nascholingen geef. Het organiseren en 

geven van nascholingen is iets wat ik ontzettend leuk vind. Zo 

organiseer ik ook al jaren nascholingen voor de artsen uit onze 

kerk in Zwolle, de VEZ. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn man 

en 3 kinderen en hou ik van wandelen en hardlopen op de 

Veluwe. Op naar een goede samenwerking!  
 

 

 

Even voorstellen: huisarts Jaap Morgenstern 

Ik ben Jaap Morgenstern en heb in het afgelopen jaar al 

regelmatig gewerkt in de Enk als waarnemer op de woensdag in 

praktijk Ouwerkerk en incidenteel in praktijk Morgenstern en De 

Jonge. Ik heb het goed naar mijn zin en vind de samenwerking 

in Nunspeet tussen de verschillende zorgverleners erg prettig en 

open. Ik houd van een open communicatie en hoop om samen 

met u hoge kwaliteit zorg te kunnen bieden aan onze patiënten 

Binnen het vak heb ik speciale interesse in buikechografie en in 

ziekten van het bewegingsapparaat. Buiten het vak ben ik een 

liefhebber van duursporten in de vorm van triatlon. Ik woon 

samen met vrouw Ellen en ons zoontje Novan in Apeldoorn, en 

dat is qua woonwerk-afstand erg prettig. Ik heb veel zin om in 

praktijk De Vennen te gaan werken met Diane van der Kubbe en 

hoop op een goede, inspirerende en interessante samenwerking!  
 

 

 

 

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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