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Webinar on demand POST-COVID-zorg  

Op dinsdag 1 februari heeft MCC Klik de eerste webinar on demand opgenomen. Deze 

scholing POST-COVID-zorg is gemaakt voor de huisartsen met een Interline-abonnement. 

Zij krijgen bericht zodra deze webinar online via MedischeScholing.nl te bekijken is. Zij 

kunnen het webinar zelf bekijken op een voor hun passend moment, binnen de 

huisartsenpraktijk, samen met de andere huisartsen van de HAGRO, de Interlinegroep of 

met andere betrokken disciplines in de wijk. Voor deze webinars wordt accreditatie 

aangevraagd. 

https://mailchi.mp/288766c0ab95/klik-actueel-februari-2022?e=38e803ac3f


 

  

Save the dates! Interlinebijeenkomsten voorjaar 2022  

In april 2022 organiseert MCC Klik de Interline Reumatologie/Dermatologie. Thema’s voor 

reumatologie zijn: arteriïtis temporalis, artritis, jicht en polymyalgia reumatica. Het thema 

voor dermatologie is huidtumoren. Voor de data en indeling van de Interlinegroepen klik 

hier. 

De huisartsen met een Interline-abonnement ontvangen via mail nadere informatie inclusief 

een aanmeldlink.  Huisartsen - ook waarnemers – die zich graag meer informatie willen 

ontvangen of zich direct willen aanmelden voor een Interline-abonnement, kunnen een mail 

sturen naar interline@mccklik.nl. 

  

Oproep werkgroepleden 

In het najaar 2022 staat de Interline Keel-, neus, en oorheelkunde 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. 

  

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. 

Goed behapbaar 

Patiënte was opgenomen op de afdeling neurologie. Voor verder herstel ging zij over naar 

IJsselheem, gezien haar neurologische beeld. Bij de overdracht werden geen adviezen 

gegeven voor het eventueel aanpassen van haar dieet, zoals aangepaste consistenties voor 

eten en drinken. De verpleegkundige heeft hier contact over opgenomen met de afdeling 

van waar zij ontslagen was, omdat dit niet geheel duidelijk was. De afdeling gaf aan dat er 

geen specifiek beleid ten aanzien van eten en drinken was afgesproken. >lees verder  

 

 

 

Agenda  

 

Maandag 28 maart, 19.30 – 21.00 uur: webinar over Astma  

De NHG-Standaard Astma bij volwassen is volledig herzien. Zo zijn de diagnostische criteria 

aangescherpt, wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik 

en is het stappenplan geüpdatet. >lees verder 

  

Vooraankondiging: 5 en 12 april (assistenten), 14 en 19 april (huisartsen) 2022: 

nascholing eerstelijnsdiagnostiekafdelingen: in één avond weer op de hoogte van 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=063ccb78a5&e=38e803ac3f
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de laatste ontwikkelingen over eerstelijnsdiagnostiek (auditorium Isala Zwolle) 

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de nascholing van afdelingen Klinische chemie, 

Medische microbiologie en Pathologie. Vorig jaar was deze digitaal. Dit jaar pakken we de 

draad weer op met een avondvullend programma waarin we u op diverse onderwerpen 

bijpraten over de laatste ontwikkelingen van de eerstelijns diagnostiek en geven wij u 

spiegelinformatie over uw diagnostische aanvragen.  

 

 

 

Actueel  

 

Covid-19-vaccinatie voor zeer selecte groep in Isala 

Binnen Isala is het mogelijk om voor een zeer selecte groep de Covid-19-vaccinaties te 

zetten. 

Het betreft de patiënten met een (milde) allergie of onverwachte bijwerking op eerdere 

vaccinatie, of vaccinatietwijfelaars die niet naar de GGD kunnen of durven. Mensen met een 

eerdere echte anafylactische reactie op Covid-19-vaccinatie moeten vooralsnog verwezen 

worden naar allergoloog in ander ziekenhuis, zoals UMCG. 

Aanmelden kan via ZorgDomein - interne geneeskunde - overige zorgvragen interne 

geneeskunde. Na aanmelding volgt triage door internist. 

  

M-test 

Voor het vaststellen van M. Pfeiffer ofwel een infectie met EBV verricht het LMMI Isala 

dagelijks (maandag tot en met vrijdag) de infectieziekteserologie. Van alle materialen die tot 

15.30 uur door LMMI zijn ontvangen, is de uitslag in het algemeen einde van de dag (na 17 

uur) bekend. 

De EBV serologie bestaat uit het bepalen van IgM, IgG en IgG- EBNA antistoffen, en wordt 

met interpretatie uitgeslagen voor de aanvrager. >lees verder 

  

Afschalen van bloedafnamelocaties  

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen én patiënten van dienst te zijn in de gehele regio, 

zijn wij genoodzaakt een aantal bloedafnamelocaties - gedeeltelijk- af te schalen. Het betreft 

de periode van maandag 14 februari tot en met vrijdag 11 maart. Wij kiezen bewust voor 

sluiting van bloedafnamelocaties gespreid in de regio, zodat de patiënt terecht kan in zijn 

regio. Het kan echter betekenen dat wachttijden oplopen en er minder beschikbare plekken 

zijn dan u van ons gewend bent. 

  

Voorjaarsvakantieplanning poli Kampen en poli Heerde Radiologie 

In de voorjaarsvakantie is de buckykamer in poli Kampen en poli Heerde op bepaalde 

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

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f1c6bb5a5e&e=38e803ac3f


 

te maken. 

Patiënten bij wie j het noodzakelijk is om dezelfde dag een foto te maken kunnen worden 

doorverwezen naar Radiologie Zwolle. >lees verder  

 

 

 

'Ik heb een fantastische tijd gehad' 

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 Ria Havelaar-

Wille, voormalig verpleegkundige en hoofd Intensive 

care/Coronary care (hartbewaking). >lees verder  
 

 

 

Nazorgcentrum IntermeZZo start met voorlichting over 

‘Gezonde leefstijl en kanker’  

Nazorgcentrum IntermeZZo start op 7 maart met 

voorlichtingsbijeenkomsten over gezonde leefstijl en kanker. Een 

goede conditie en een gezonde leefstijl zorgen voor een betere 

balans. Voor iedereen, maar in het bijzonder als kanker speelt. 

>lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Ervaring opdoen met de slimme pleister 

De belangrijkste vraag in zijn promotieonderzoek naar de slimme 

pleister vindt projectleider/ promovendus Job Leenen: Hoe 

kunnen we continue monitoring van vitale waarden met de 

slimme pleister implementeren in de verpleegkundige praktijk? 

En zorgt deze slimme technologie voor betere patiëntenzorg? Nu 

binnenkort drie afdelingen meewerken aan het onderzoek, komt 

hij steeds dichter bij het antwoord. >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Gaan 

28-02-2022          dr. J.E. (Jan-Evert) Heeg  
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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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