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Interline ook voor waarnemers 

Het komt voor dat we van waarnemers in de regio vragen krijgen over MCC Klik en de 

mogelijkheid om deel te nemen aan de Interlinebijeenkomsten. 

We wijzen graag alle waarnemers erop dat ze via info@mccklik.nl kunnen laten weten dat 

ze als waarnemer werkzaam zijn in de regio. Zo ontvang je als waarnemer de informatie 

over werkafspraken en scholingen die via MCC Klik verstuurd wordt. Je gegevens kunnen 

opgenomen worden in de Wie-is-wie telefoonlijst op de website en in de app. Ook 

waarnemers kunnen tegen betaling een abonnement afsluiten voor de 
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Interlinescholingen. Hierbij dus de oproep aan waarnemers: meld je aan bij MCC Klik 

(info@mccklik.nl) 

Weet je als praktijkhouder dat de waarnemer in je praktijk informatie van MCC Klik (nog) 

niet krijgt: wijs je waarnemer op MCC Klik en stuur deze nieuwsbrief door, zodat de 

waarnemer zich kan aanmelden. 

  

Herziene werkafspraken Reumatologie 

Door de werkgroep Reumatologie bestaande uit 2 reumatologen en 2 huisartsen, zijn 4 

werkafspraken tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Deze herziene 

werkafspraken staan op de website en zijn te vinden in de MCC Klik app.  

• In de werkafspraak Artritis staan de richtlijnen voor diagnostiek en beleid en de 

reumatologen geven daarbij aan: Artritis is een klinische diagnose, geen klinisch-

chemische. 

• Voorheen werd de aandoening jicht vermeld in de werkafspraak Artritis, nu is er 

een aparte werkafspraak Jicht gemaakt, waarbij speciaal aandacht wordt 

gevraagd voor het volgende: bij frequente jicht en/of tophi in zicht is allopurinol 

verplicht! 

• Bij Polymyalgia reumatica kan in eerste instantie gestart worden met 15 mg 

prednison. Als binnen enkele dagen onvoldoende resultaat bereikt is, overweeg 

dan verwijzing naar de reumatoloog. 

• Bij verdenking van arteriitis temporalis: dezelfde dag overleggen met de 

reumatoloog! 

Telefoonnummer TEC aangepast in werkafspraak 

In de werkafspraak Antistolzorg stond een onjuist telefoonnummer van het TEC 

(Trombose Expertise Centrum). Dit is aangepast. Het TEC, voor advies en 

kwaliteitsbewaking rond antistolling.is tijdens kantooruren bereikbaar via 088 624 2521 

en 24 uur/dag via 088 624 5000. Klik hier voor de werkafspraak Antistolzorg.  

 

 

De Zwolse Compagnonscursus…. eindelijk weer! 

Ook zo’n zin om elkaar na 2 jaar voornamelijk online contacten 

weer echt te ontmoeten? Goede samenwerking begint met 

elkaar kennen. Daarom nodigen we huisartsen, specialisten Isala 

en specialisten Ouderengeneeskunde in onze regio van harte uit 

voor De Zwolse Compagnonscursus op donderdag 8 en vrijdag 9 

september 2022. Bespreek met collega’s (in het eerstvolgende in 

Hagro- of maatschapsoverleg) wie zich binnenkort ‘mag’ 

inschrijven voor deze tweedaagse cursus. De uitnodiging en 
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aanmeldingslink volgen binnenkort. Alvast de sfeer proeven? Klik 

hier voor een impressie.  
 

 

Eigen gegevens aanpassen in Wie-is-wie telefoonlijst 

Zoals bekend zijn de telefoonnummers van Isala gewijzigd. Dit is voor iedereen die in 

Isala werkt en in de Wie-is-wie telefoonlijst vermeld staat hét moment om de eigen 

telefoonnummers aan te passen en ook de overige gegevens te controleren en aan te 

vullen. Een oproep om regelmatig de eigen contactgegevens te checken geldt overigens 

voor alle gebruikers van de telefoonlijst op de website van MCC Klik of in de app. 

Inloggegevens niet (meer) in bezit? Deze zijn via de app of website zelf opnieuw in te 

stellen door WACHTWOORD VERGETEN? aan te klikken. Bij vragen neem gerust contact 

op via info@mccklik.nl 

  

GPconsult: Een multidisciplinair team van medisch specialisten binnen 

handbereik in de Siilo app 

Inmiddels is GPconsult al ruim een half jaar onderweg met de studie en binnenkort krijgt 

een nieuwe groep Zwolse huisartsen toegang tot het Prisma netwerk van medisch 

specialisten. Zoals eerder aangegeven mag bij de evaluatie van het platform ook het 

patiëntenperspectief niet ontbreken. Lees hier meer over de privacy van de patiënt en de 

Siilo app. 

  

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. 

Medicatie wacht op patiënt 

Op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten van Isala is een patiënte gezien door een 

MDL-arts in verband met klachten. Er is een revalidatietraject voor patiënte geregeld in 

Weidesteyn. Er blijkt tevens sprake te zijn van Helicobacter Pylori en er wordt een advies 

gegeven voor de eradicatie. De recepten worden naar de apotheek gestuurd. Dit wordt 

echter niet met de huisarts gecommuniceerd, niet met haar familie besproken en er 

wordt geen brief verstuurd. Bij toeval treft een familielid van patiënte een brief en 

medicatie van de apotheek aan, beide geleverd  aan het huis van patiënte. Hier woont zij 

dus op dat moment niet, ze verblijft immers in Weidesteyn. 

>lees verder  

 

 

 

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

eerstelijnsdiagnostiekafdelingen: in één avond weer op de hoogte van 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. Meer informatie en inschrijven 

huisartsen en assistenten. 

  

Donderdag 14 april 18.30-22.00 uur: symposium ‘Ongeneeslijk ziek…en nu? 

(Theater de Stoomfabriek Dalfsen) 

Het netwerk palliatieve zorg in deze regio organiseert op 14 april a.s. het symposium 

‘Ongeneeslijk ziek... en nu?’. Klik hier voor het programma en aanmelden. 

  

Vooraankondiging: De Zwolse Compagnonscursus op donderdag 8 en vrijdag 9 

september 2022  

Zie de informatie eerder in deze nieuwsbrief onder MCC Klik.  

 

 

 

Actueel  

 

 

 

Sluiting poliklinische revalidatie Covid Nazorg 

De verwijsafspraken post-COVID-19 revalidatiegeneeskunde en 

sportgeneeskunde bieden wij per 1 april niet meer aan. Dit 

aansluitend op de huidige positieve ontwikkelingen van de 

pandemie en het uitblijven van voldoende nieuwe aanmeldingen 

van patiënten voor het in stand houden van een dergelijk 

programma. De revalidatiearts en/of sportarts zullen tot nader 

order wel beschikbaar zijn voor beoordeling en/of advies richting 

1e lijnszorg. >lees verder  
 

Aanpassing referentie-interval vitamine B1 en vitamine B6  

Vanwege het overstappen naar een nieuwe bepalingsmethode voor vitamine B1 en 

vitamine B6 zal per 1 april 2022 het referentie-interval van deze bepalingen worden 

aangepast. De huidige HPLC methode wordt vervangen door een LC-MS/MS methode. 

Met de nieuwe methode kunnen de concentraties nauwkeuriger en specifieker bepaald 

worden.   

  Huidig referentie-interval    Nieuw referentie-interval   
Vitamine B1 (nmol/L)        90 - 200    100-190 
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Vitamine B6 (nmol/L)       35-110    50-180 
>lees verder  

 

 

 

Nog 8 patiënten met achillespeesklachten gezocht voor 

EXPAT-studie 

Voor ons onderzoek naar de behandeling van 

achillespeesklachten zijn we nog op zoek naar patiënten. In 

februari 2020 werd er in de nieuwsbrief reeds aandacht voor 

gevraagd, maar o.a. door corona is de instroom in die periode 

volledig stilgevallen. >lees verder  
 

 

 

‘We verleiden patiënten om uit bed te komen’ 

In maart 2020 werd de eerste paal van Isala Meppel in de grond 

geslagen. Nu, twee jaar later, nemen we het nieuwe 

ziekenhuisgebouw in het weekend van 18 maart in gebruik. 

‘Bijzonder om te vertellen is dat we van Isala Meppel een echt 

beweegziekenhuis hebben gemaakt’, vertelt Mariska de Groot, 

transitiedirecteur. >lees verder  
 

 

 

Het duurzaamste ziekenhuis van Nederland 

Een ziekenhuis bouw je niet voor even. Zo’n belangrijk gebouw 

moet toekomstbestendig zijn. Daarom is Isala Meppel zo 

duurzaam mogelijk gebouwd en tevens het eerste gasloze 

ziekenhuis van Nederland. Maar hoe verwarm je dan zo’n groot 

gebouw? >lees verder  
 

 

 

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 Ab Frentzen, voormalig huisarts in Meppel, 

Leenard de Vries, voormalig Eerste hulp-verpleegkundige en 

Edzard Kuipers, voormalig keel-, neus- en oorarts.  
 

 

Directeur landelijk AYA-netwerk vertelt over rol huisarts 

in podcast ‘Over leven met kanker’ van IntermeZZo  

Nazorgcentrum IntermeZZo heeft een podcast opgenomen met 

directeur van het landelijk AYA-netwerk, Eveliene Manten. In het 

interview gaat zij onder andere in op de rol van de huisarts, 

wanneer jonge mensen de diagnose kanker krijgen. AYA’s, 

jongeren en jongvolwassenen met kanker, vormen een 

specifieke patiëntengroep. Niet alleen in de medische 
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behandeling maar ook in psychosociaal opzicht. De podcast, 

direct te beluisteren via www.intermezzo-zwolle.nl geeft in ruim 

een half uur inzicht. Warm aanbevolen. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Wereldprimeur in het lab van Pathologie 

Een proefmodel van het apparaat werd al een tijdje uitgetest op 

de afdeling Pathologie. Nu de twee nieuwste exemplaren er 

staan, willen de pathologen en analisten het van de daken 

schreeuwen. De Tispa werkt uitstekend. Dankzij dit innovatieve 

apparaat van Nederlandse bodem kan weefsel sneller, beter en 

veiliger worden geanalyseerd. Patholoog Marije Hoogland en 

leidinggevende Marco van de Grift vertellen enthousiast over hun 

wereldprimeur, want geen enkel ander lab gebruikt tot nu toe de 

Tispa II in de diagnostiek. >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Gaan 

31-03-2022          dr. L.D. (Bert) Dikkeschei, arts-klinische chemie 

31-03-2022          dr. A.P. (Arno) Nierich, thoraxanesthesioloog-Intensivist  

 

 

 

 

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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