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Nieuwsflits voorjaar 2022 
 
Beste abonnementhouder, 

MCC Klik in de veranderende zorg naar netwerk 

geneeskunde en positieve gezondheid, vraagt om herijken 

van de eigen visie, innovatie en een bredere blik in het 

werkveld. 

Met deze visie in ons achterhoofd hebben wij in het najaar 

2021 een start gemaakt met een veranderde werkwijze. 

Hierin zijn jullie gedurende 2021 door ons meegenomen. 

Graag brengen we jullie twee keer per jaar via onze 

nieuwsflits op de hoogte van onze activiteitenplanning.  

Heb je vragen of wil je graag meer weten, neem gerust 

contact met ons op via info@mccklik.nl.  

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Team MCC Klik 

  

  

Nieuw: Webinars on demand! 

In 2022 willen wij onderzoeken of we de werkafspraken ook kunnen 

implementeren via Webinars on demand. Verschillende werkafspraken zijn ook 

van belang voor andere zorgverleners in het veld. Deze werkafspraken met een 

multidisciplinair karakter willen we gaan uitbreiden. Van een aantal onderwerpen 

maken we een webinar on demand. Dat maakt dat deze webinars breder 

inzetbaar zijn. Je kunt het webinar zelf bekijken op een voor jou passend 

moment, binnen je huisartsenpraktijk, samen met je HAGRO, je Interlinegroep of 

met andere betrokken disciplines in de wijk.  

Voor deze webinars wordt accreditatie aangevraagd. 

Terugblik Interline nieuwe stijl november 2021 

In november 2021 hebben we de Interlinebijeenkomsten nieuwe stijl gelanceerd. 

Met gepaste trots kijken we hierop terug. Zowel de fysieke als de online 

bijeenkomsten werden door de deelnemers goed ontvangen en met een 

gemiddelde van een 8.3 gewaardeerd!  

De casuïstieksessies werden beoordeeld als zeer waardevol, praktijkgericht, 

interactief en onder goede begeleiding van de werkgroep Gynaecologie. 

Ook de nieuwe vorm sprak aan. Huisartsen vonden het heel prettig met de 

eigen groep de sessies te doen, maar vonden het ook plezierig collega’s uit 

andere Interlinegroepen te ontmoeten. 

  

 

Geplande evenementen 

Maart 2022 

Lancering Webinar Post-COVID-zorg 

5-4-2022 

Interline reumatologie/huidtumoren 

6-4-2022 

Interline reumatologie/huidtumoren 

12-4-2022 

Interline reumatologie/huidtumoren 

20-4-2022 

Interline reumatologie/huidtumoren 

Mei 2022 

Lancering webinar Astma 

 

VACATURES: 
 
Wij zoeken een enthousiaste Redacteur 
Ochtendspits.  
Heb je belangstelling of wil je meer 
informatie, klik op deze link 

 

 

mailto:info@mccklik.nl
https://mcc-klik.nl/gezocht-redactielid-ochtendspits
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Vooruitblik Interline nieuwe stijl april 2022 

In april 2022 organiseren wij de Interline Reumatologie/Dermatologie. Thema’s 

voor reumatologie zijn: arteriïtis temporalis, artritis, jicht en polymyalgia 

reumatica. Het thema voor dermatologie is huidtumoren. 

Jullie feedback hebben wij ter harte genomen. Om die reden hebben we de 

locaties waar we de Interlinebijeenkomsten zullen gaan geven verspreid in de 

regio. We zullen 2 bijeenkomsten in Zwolle verzorgen, 1 in Dalfsen en 1 in 

Wezep. Een uitnodiging voor deze Interline Reumatologie/Dermatologie volgt. 

Hierin wordt ook duidelijk benoemd hoe je je in kunt schrijven. Houd je mail in 

de gaten.  

 

Samenwerking rondom chronische patiënten  

Met Proscoop, (zorg)professionals uit de eerste lijn, welzijn en uit diverse 

vakgroepen bij Isala is de wens uitgesproken om de vindbaarheid en 

samenwerking binnen zorg en welzijn voor mensen met een chronische 

aandoening - exclusief ketenzorg - in de regio Zwolle te verbeteren en daarmee 

onderling betere werkafspraken te maken. 

Vanuit MCC Klik zien we dit als een mooie ontwikkeling, waar we graag aan 

willen bijdragen. Om meer inzicht te krijgen in de behoefte vanuit het werkveld 

rondom deze vindbaarheid en samenwerking met betrekking tot mensen met 

een chronische aandoening, willen we je vragen deze korte enquête (5 min) in 

te vullen. Dit kan digitaal via deze link. De sluitingsdatum is 1 februari.  

In aansluiting aan deze enquête zullen we met belangstellenden in gesprek 

gaan voor verdiepingsvragen. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!  

Werkgroepleden gezocht 

In het najaar 2022 staat de Interline KNO op de agenda. Hiervoor zijn wij op 

zoek naar enthousiaste huisartsen die samen met de KNO-artsen een 

werkgroep willen vormen. Aanmelden kan via info@mccklik.nl  

 

Voor de nieuwe werkafspraak Chronische Vermoeidheid zijn wij ook nog op 

zoek naar 1-2 huisartsen. Aanmelden kan via info@mccklik.nl 

Nascholingen Astma 

Gedurende het jaar maken wij veel meer werkafspraken dan we kunnen 

implementeren via de Interlinemodule. Voor een goede samenwerking is het 

belangrijk om van de nieuwe werkafspraken op de hoogte te zijn. We willen 

jullie hierover op een andere manier informeren, in samenwerking met de WDH 

en de Isala. We starten met de herziene werkafspraak Astma.  

Dit gebeurt in twee nascholingen:  

1. 28 maart: webinar Astma georganiseerd door de WDH. Speciaal voor 

huisartsen een webinar waarin we de herziene standaard Astma met 

nieuwste inzichten gaan bespreken 
2. 1 juni lancering: webinar on demand Astma. Tijdens deze webinar gaan 

we praktisch aan de slag om de standaard te kunnen implementeren in 

de praktijk. Een panel zorgprofessionals neemt je mee en bespreekt de 

mogelijkheden in de Astmazorg. Van leefstijl tot zorg in het ziekenhuis. 

Deze webinar is uitermate geschikt om te volgen samen met je 

praktijkondersteuner, maar ook (juist) met verschillende zorgverleners 

in jouw wijk/dorp.  

 

 

 
 
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 Zwolle regio krijgen komend 
jaar stapsgewijs toegang. 
 
Heeft u reeds een informatiebrief 
ontvangen maar nog geen afspraak 
gemaakt voor deelname, dan is dat 
nog steeds mogelijk! Scan de QR-
code op de informatiebrief en boek 
een datum voor de startinstructie. 
Heeft u nog geen brief ontvangen, 
dan hoeft u niets te doen: u ontvangt 
in de komende 9 maanden vanzelf 
een uitnodiging via de post.  
 
 
 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/BQZM6DV
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