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Vul onze ‘Behoeftepeiling chronische zorg regio Zwolle’ in voor 1 februari! 

Om meer inzicht te krijgen in de behoefte vanuit het werkveld over de vindbaarheid en 

samenwerking rondom mensen met een chronische aandoening (exclusief ketenzorg), willen 

we je vragen deze korte enquête ‘Behoeftepeiling chronische zorg regio Zwolle’ in te vullen. 

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

Een persoonlijke uitnodiging hebben jullie inmiddels via de e-mail ontvangen. Alvast 

hartelijk dank voor je bijdrage! 

https://mailchi.mp/c9a3fefb3808/klik-actueel-januari-2022?e=38e803ac3f
https://nl.surveymonkey.com/r/BQZM6DV


 

 

GPconsult onderzoek: beste wensen voor 2022! 

Namens het GPconsult team wensen wij u een heel gelukkig en 

gezond 2022 toe! Wij hopen op een jaar vol verbinding; waarin 

we allen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de 

patiëntenzorg, verdieping van kennis en vooral veel 

(samen)werkplezier. Check voor berichten van enthousiaste 

collega’s de website: https://www.siilo.com/nl/prisma. 
 

 

Aan het begin van 2022 heeft inmiddels de helft van alle Zwolse huisartsen toegang tot het 

online overlegplatform Prisma Huisartsen die hiervoor zijn gerandomiseerd hebben een 

persoonlijke uitnodiging via de post ontvangen. 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 

Lees hier de ervaringen van huisarts Naomi de Hoedt. 

 

Nieuw: Webinars on demand! 

In 2022 willen wij graag 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. 

  

PIM 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. 

Goede patiëntenzorg! 

Een patiënt werd verwezen naar Isala, afdeling neurologie. De klachten waren dubbel zien, 

stijfheid, brandende pijnen in de extremiteiten en geheugenproblemen. In 9 maanden werd 

er een progressie gezien in de (gang)ataxie, diplopie, dysartrie, erythromelalgie, rigiditeit R 

> L en van de cognitieve klachten. De MRI van de hersenen liet een beeld zien wat goed kan 

passen bij multisysteematrofie. >lees verder 

 

https://www.siilo.com/nl/prisma
mailto:gpconsult@umcg.nl
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/gpconsult
https://www.siilo.com/nl/nieuws-en-updates/naomi-den-hoedt-is-met-157-casussen-de-meest-actieve-huisarts-op-prisma
https://mcc-klik.nl/system/ckeditor_assets/attachments/1113/PIM_Goede_patientenzorg.pdf


 

Agenda 

 

 

Donderdag 3 februari 2022, 16.00 – 17.30 uur: Isala 

Innovatiefest (Digitale Conferentiecentrum Isala) 

Bijna een maand lang (27-1 tot 25-2) vindt de Slimme Zorg 

Estafette plaats. Iedere week staat in een regio slimme zorg en 

innovatie centraal. 
 

 

Onze regio neemt vanaf 31 januari het stokje over. Daarom organiseert Isala op donderdag 

3 februari het Isala Innovatiefest in het Digitale Conferentie Centrum van Isala. Het 

programma is inmiddels bekend. Iedereen kan ons digitale conferentiecentrum bezoeken. Of 

je nou in de zorg werkt of niet, wij nodigen je uit om aan te sluiten. Maak je klaar voor 1,5 

uur inspiratie op het gebied van Connected Care, MedTech, Data en Medische 

Innovatie! Meer informatie en aanmelden. 

 

 

Actueel 

 

 

ZorgDomein 

Nieuw aanbod: 

• Dermatologie: verwijsafspraak vulvapathologie 

• Kindergeneeskunde: verwijsafspraak reumapoli kind 

• Diagnostiek echo extremiteiten: dit is een samenvoeging 

van de zorgproducten Diagnostiek echo bovenste 

extremiteiten en Diagnostiek echo onderste 

extremiteiten 

>lees verder 
 

Aanpassingen in aanvragen en rapporteren van bloedbeeld differentiatie per 2 

februari 2022 

Om het aanvragen en rapporteren van een bloedbeeld differentiatie te optimaliseren zullen 

er per 2 februari 2022 aanpassingen worden doorgevoerd wat betreft: 

• Aanvraag differentiatie bloedbeeld: ook rapportage immature granulocyten (IG) 

• Morfologische bevindingen zullen niet meer los worden gerapporteerd 

• De eenheid van het aantal reticulocyten wordt aangepast van promillage (0/00) naar 

https://www.isala.nl/nieuws/schrijf-je-in-voor-het-isala-innovatiefest-tijdens-de-slimme-zorgestafette/
https://www.isala.nl/verwijzers/verwijzers-nieuws/zorgdomein-nieuw-aanbod-januari-2022?pagina=1&overzicht=19518


 

concentratie (x10^9/L) 

Op gebied van de diagnostiek verandert er verder niet veel. Er is meer differentiatie 

mogelijk, maar verder blijft de uitslag gelijkwaardig. Een toelichting vindt u hier. 

De nieuwe bepalingen en referentie-intervallen kunt u vinden in de eLabgids KCL Isala 

(https://isala.getincontrol.eu/). Mocht u over de wijzigingen nog vragen hebben of meer 

toelichting willen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling 

Klinisch Chemisch Laboratorium via telefoonnummer 088 624 2476. 

 

 

Verwijzerstevredenheid: graag uw mening 

Half januari hebben alle huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en openbare apothekers een mail van 

NewCom ontvangen met het verzoek de jaarlijkse Isala-enquête 

in te vullen. 
 

 

Uw mening is van belang om de kwaliteit van de samenwerking met de specialismen van 

Isala te meten en eventueel te verbeteren. Het onderzoek is gekoppeld aan het specialisme 

dat in 2022 wordt gevisiteerd: longgeneeskunde, oogheelkunde en reumatologie. 

Vragen of opmerkingen: Nienke van Vliet, transmuraal coördinator/contactpersoon eerstelijn 

(n.m.h.van.vliet@isala.nl)  

 

Hoog tijd voor een update rondom het Regionaal Pijncentrum Zwolle! 

Ondanks dat Corona flinke impact heeft gehad op de focus heeft het RPZ niet stilgezeten. 

Wij brengen jullie graag op de hoogte van de stand van zaken en vragen jullie medewerking 

richting ons doel; zuinige, zinnige en excellent georganiseerde zorg door optimale 

samenwerking tussen de 1e en 2e lijns zorg. Lees verder over de interline scholing en het 

onderzoek naar effecten waar we jullie input voor nodig hebben. 

 

 

'Het Diac speelde een cruciale rol in mijn leven' 

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 Roelof Moes, 

verschillende keren patiënt en later huisarts in het naburige 

Nijeveen. >lees verder 
 

https://www.isala.nl/verwijzers/verwijzers-nieuws/aanpassingen-in-aanvragen-en-rapporteren-van-bloedbeeld-differentiatie-per-2-februari-2022?pagina=1&overzicht=19518
https://isala.getincontrol.eu/
mailto:n.m.h.van.vliet@isala.nl
https://www.isala.nl/verwijzers/verwijzers-nieuws/hoog-tijd-voor-een-update-rondom-het-regionaal-pijncentrum-zwolle?pagina=1&overzicht=19518
https://www.isala.nl/nieuws/het-diac-speelde-een-cruciale-rol-in-mijn-leven?pagina=1&overzicht=1279


 

 

Longfunctieanalisten en COVID: ' Het is zo'n grillig virus' 

 “COVID heeft ook gevolgen voor ons werk als 

Longfunctieanalist” vertelt Irene Steenbruggen. Als 

longfunctieanalist is ze met name druk met de 

restverschijnselen, die patiënten hebben over gehouden aan één 

van de eerste golven: ‘Het is zo’n grillig virus.’ >lees verder 
 

 

 

Nazorgcentrum IntermeZZo gestart met podcast ‘Over 

leven met kanker’  

Nazorgcentrum IntermeZZo is in januari gestart met een 

maandelijkse podcast, ‘Over leven met kanker’.  Elke 1e van de 

maand is er een uitzending met mensen die te maken hebben 

met kanker. Als patiënt, als professionals vanuit het ziekenhuis, 

als naaste of nabestaande of …>lees verder 

  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

Isala Kwaliteitsprijs voor drie chirurgen 

Chirurgen Vincent Nieuwenhuijs, Gijs Patijn en Peter van 

Duijvendijk (Gelre ziekenhuizen) winnen dit jaar de Isala Prijs 

voor kwaliteit en veiligheid. Samen met andere zorgprofessionals 

maken de chirurgen deel uit van het expertise centrum (HPB-

centrum) voor oncologische operaties aan de lever en 

alvleesklier. >lees verder 
 

 

 

Isala test track-systeem voor losse spullen 

In een groot ziekenhuis als Isala gebeurt het dagelijks, spullen 

die kwijt zijn. Dat betekent zoektochten door het gebouw, terwijl 

je liever wat anders met je tijd doet. De afdelingen 

Zorgtechnologie en I&I sloegen de handen ineen en vonden een 

tracker die het zoeken drastisch moet gaan verminderen. De 

eerste pilots lopen. >lees verder 
 

 

https://www.isala.nl/nieuws/longfunctieanalisten-en-covid-het-is-zo-n-grillig-virus?pagina=1&overzicht=1279
https://www.isala.nl/verwijzers/verwijzers-nieuws/nazorgcentrum-intermezzo-gestart-met-podcast-over-leven-met-kanker?pagina=1&overzicht=19518
https://www.isala.nl/verwijzers/verwijzers-nieuws/isala-kwaliteitsprijs-voor-drie-chirurgen?pagina=1&overzicht=19518
https://www.isala.nl/nieuws/isala-test-track-systeem-voor-losse-spullen?pagina=1&overzicht=1279


 

Komen en gaan 

 

Medische staf 

Komen 

01-01-2022         G. (Gijs) den Besten, klinisch chemicus 

15-01-2022         A. (Amerins) Weijenberg, neuroloog 

  

Gaan 

01-01-2022          R.R.M. (Martijn) Hermse, geestelijk verzorger 

 

 

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. 

 

 
 

 

mailto:redactie@klikactueel.nl
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
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