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Werkafspraak uitgelicht! Allergie 

Deze maand extra aandacht voor de werkafspraak Allergie. De volgende twee punten 

brengen we graag nog een keer onder de aandacht bij jullie:  

1. Indicatie Specifiek IgE: Toont sensibilisatie aan tegen inhalatieallergenen. Bij 

astma en > 6 jaar: altijd testen. Bij allergische rhinitis alleen indien de testuitslag 

consequenties heeft (bv sanering). 
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2. Een verdenking op voedselallergie bestaat als bij herhaling op hetzelfde 

voedselallergeen eenzelfde reactie optreedt. Bij kinderen met verdenking op een 

voedselallergie: geen bloedonderzoek voedselscreening aanvragen. Aanbevolen 

test volwassenen: Eliminatie- en provocatietest. Bij verder aanvullend onderzoek, 

zoals DBPGVP test. Volwassenen: verwijs naar een orgaanspecialist of naar een 

academisch centrum. Kinderen: verwijs naar kinderarts. 

Farmacotherapeutische werkafspraak SGLT2-remmers 

Samen met huisartsen, internisten, apothekers en cardiologen hebben we een nieuwe 

farmacotherapeutische werkafspraak ontwikkeld over de SGLT2-remmers. 

Indicatie voor SGLT2-remmers zijn DM type 2 met of zonder HVZ, hartfalen met 

gereduceerde ejectiefractie (LVEF) en chronische nierschade met of zonder DM type 2. 

Per indicatie vind je in de werkafspraak een taakverdeling en een stappenplan. De rol 

voorschrijver is in dit proces heel belangrijk voor de start van de medicatie, follow-up en 

eventueel afstemming over veranderingen in de medicatie. Deze werkafspraak is ook heel 

handig voor de praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk. Via de kaderapotheker is 

er een FTO ontwikkeld over SGLT2-remmers, een aanrader als onderwerp voor je 

komend FTO! Alle apothekers hebben toegang tot de informatie voor een FTO. 

Klik hier voor de MCC Klik werkafspraak SGLT2-remmers. 

  

Werkafspraak Cardiologie Electrocardiografie 

Er is een nieuwe werkafspraak gemaakt over 1ste lijns Electrocardiografie (ECG). 

De indicatie zijn palpitatieklachten, onregelmatige pols, verdenking AF de Novo en 

diagnostiek hartfalen. 

Uitsluitend rust ECG, niet geschikt voor uitsluiting coronair lijden/bij klachten van ACS. 

De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor de anamnese en lichamelijk onderzoek. Je 

kunt ook een gemaakt ECG in de huisartsenpraktijk ter beoordeling opsturen via 

ZorgDomein naar de cardiologie, binnen 24 uur volgt er een uitslag. 

Klik hier voor de MCC Klik werkafspraak Eerstelijns Electrocardiografie  

 

 

 

Zwolse compagnonscursus: inschrijving is geopend! 

‘Gesloopt, maar we slepen ons er samen doorheen’ 

…herkenbaar? Wij kijken er naar uit elkaar te ontmoeten bij de 

Compagnonscursus. Ben je er graag bij, geef je dan snel op, 

want het aantal deelnemers is beperkt. Ga dan naar onze 

website voor meer informatie of meld je direct aan via deze 

link.  
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Nieuw aanbod ‘Webinar on demand’ al goed bekeken 

Op 8 maart 2022 heeft MCC Klik een nieuw aanbod gelanceerd: 

het webinar Post-COVID-zorg on demand. Bert van 

Bremen, kaderhuisarts Astma/COPD, neemt ons mee in de  
 

 

wereld van de Post-COVID-zorg. Veel huisartsen hebben hun weg naar dit webinar 

gevonden en zijn enthousiast. Zij geven aan het een meerwaarde te vinden het webinar 

te bekijken in de eigen huisartsenpraktijk of met betrokken disciplines in de wijk om op 

die manier de dialoog te zoeken met elkaar. Uiteraard kun je dit webinar ook alleen 

bekijken. Het geaccrediteerde webinar Post-COVID-zorg on demand wordt aangeboden 

via MedischeScholing.nl en is alleen toegankelijk voor abonnementhouders van MCC Klik. 

Werkafspraken met een multidisciplinair karakter zijn uitermate geschikt voor webinars 

on demand. Ben je als specialist of als vakgroep getriggerd door deze vorm van 

implementatie en heb je een werkafspraak met een multidisciplinair karakter die je graag 

via een webinar (on demand) zou willen introduceren, neem dan gerust contact met ons 

op via info@mccklik.nl om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

 

GPconsult: driekwart Zwolse huisartsen toegang tot multidisciplinair Prisma 

netwerk van medisch specialisten 

Wist u dat…?  

• Inmiddels 75% van de Zwolse huisartsen toegang heeft tot het Prisma netwerk?! 

• Meer dan 91% van de huisartsen Prisma complementair vindt aan andere 

teleconsultatiediensten? 

• …>lees verder 

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. 

‘Home sweet home’ 

Een 93-jarige man woont in een woonzorgcentrum. Hij valt en breekt zijn been. Hij heeft 

pijn en er wordt gedacht aan een collumfractuur. Meneer wordt voor analyse ingestuurd 

naar het ziekenhuis. Hierbij geeft meneer aan dat hij al goed hierover heeft nagedacht en 

niet meer in het ziekenhuis opgenomen wil worden, ook niet voor diagnostiek. Zijn leven 

is ‘voltooid’, het is goed zo en als het moment van overlijden komt, wil hij graag thuis 

zijn. Ook zijn familie is hiervan op de hoogte en steunt meneer in dit besluit. Ondanks dat 

het op het moment van insturen aangegeven wordt, wordt meneer toch naar het 

ziekenhuis gebracht. >lees verder 
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Agenda  

 

 

Donderdag 2 juni 17.30-21.00 uur: workshop ‘Bewegen in de spreekkamer’ 

WDH Zwolle (De Vreugdehoeve Zwolle) 

Centraal staan de functie van rug, knie, heup en enkel. We beginnen met een korte 

schets van de problematiek: hoe zie je dat de functie verstoord is? Wat kan je als 

huisarts zelf en wat stuur je door naar de fysio of eventueel naar de poli revalidatie? 

Daarna gaan we zelf aan de slag met het stellen van de diagnose en oefeningen gericht 

op stabiliteit en kracht. >klik hier voor meer informatie en inschrijven 

  

Donderdag 15 september 2021, 17.00 – 21.00 uur: Symposium integrale 

complexe wondzorg 

De opzet en ontwikkeling van complexe wondzorg in de gehele zorgketen, is in 

verschillende regio’s een belangrijke ontwikkeling. In de afgelopen tien jaar heeft het 

Wond expertise centrum (WEC) van Isala, in samenwerking met Qualityzorg, veel tijd 

besteed aan de kwaliteit en efficiëntie hiervan. >klik hier voor meer informatie en 

inschrijven.  

 

 

 

Actueel  

 

 

Priklocaties en radiologie gesloten op 27 april, 5 en 26 mei 

Op Koningsdag (woensdag 27 april) en Hemelvaartsdag Hemelvaartdag (donderdag 26 

mei) zijn alle priklocaties gesloten en is de afdeling radiologie van Isala gesloten. Dit 

geldt op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) ook voor de radiologie. Op 5 mei is het 

diagnosepunt wel open voor bloedprikken, maar worden geen patiënten thuis geprikt en 

zelf-afnemende praktijken kunnen niet afnemen. Spoedaanvragen kunnen worden 

aangevraagd via de gebruikelijke werkwijze.  

 

 

 

Meer longpatiënten met zorg op afstand eerder naar huis 

Wie had dit vroeger ooit kunnen denken. Maar liefst vijftig 

procent van de zorg van de afdeling Longgeneeskunde kan 

digitaal en dus op afstand. Oftewel thuis. Ook voor extra 

zuurstof hoef je niet meer altijd in het ziekenhuis te blijven. 

Daarmee is Isala koploper in Nederland. >lees verder  
 

Zuurstof thuis 

Zuurstof thuis kan zowel gegeven worden op indicatie (bv COPD, longfibrose, in 
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herstelfase na ziekenhuisopname) of uit oogpunt van palliatie. Huisartsen kunnen 

rechtstreeks zuurstof thuis aanvragen voor palliatie. Dit kan buiten de longarts om 

aangevraagd worden, zeker als er sprake is van behandelbeperking en niet-meer-

insturenbeleid. Essentiële vraag hierbij is natuurlijk wel of er gerookt wordt door patiënt 

dan wel omgeving in huis (i.v.m. explosiegevaar).  Zuurstof aanvragen kan digitaal via 

bijvoorbeeld een van de volgende leveranciers: Vivisol, Westfalen, Medidis. In andere 

gevallen is afstemming tussen huisarts en longarts wel wenselijk en natuurlijk welkom.  

 

 

 

‘Dankzij bekende gezichten voelt nieuwe ziekenhuis gelijk 

heel vertrouwd’ 

Na een hectisch en energiek weekend kijken we terug op een 

succesvolle verhuizing van Isala Meppel. >lees verder  
 

 

 

Nieuwe plek voor kindercontinentie centrum 

Met de verhuizing van Isala Meppel verdwijnt het Droogbed- en 

bekkencentrum uit Meppel. Maar gelukkig kunnen kinderen en 

jongvolwassenen vanaf nu terecht in het Kindercontinentie 

centrum (KICC) in de polikliniek in Heerde en de Imminkhoeve in 

Lemele. Uroloog Marleen Trompetter: ‘Dezelfde zorg maar dan 

onder een nieuwe naam en op nieuwe locaties.’ >lees verder  
 

 

 

Chirurg/oncoloog Eva Noorda geeft uitleg over 

integratieve zorg bij Isala in podcast ‘Over leven met 

kanker’ van IntermeZZo 

Nazorgcentrum IntermeZZo heeft een podcast opgenomen met 

chirurg/oncoloog Eva Noorda van Isala. In het interview legt zij 

uit wat integratieve zorg is in het kader van oncologische zorg. 

Isala voert een pilot met een integratieve poli oncologie, 

geïnitieerd door Noorda. De ervaringen van patiënten en artsen 

zijn positief. De podcast, direct te beluisteren via 

www.intermezzo-zwolle.nl geeft in ruim een half uur inzicht. 

Warm aanbevolen. 

U kunt uw patiënten wijzen op ondersteuning bij IntermeZZo in 

Zwolle. Op werkdagen is IntermeZZo geopend voor inloop van 9-

17 uur en bereikbaar via (088) 624 6088 of info@intermezzo-

zwolle.nl  
 

 

 

Innovaties en publicaties 
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Beter continue glucosemeting dan momentopnames 

Na zes jaar onderzoek, was het zover. Marion Fokkert, 

onderzoeker bij het KCL promoveerde aan de Universiteit van 

Groningen op het onderwerp glucosemonitoring. Waarom juist 

dit onderwerp? Marion: ‘Isala Zwolle heeft veel expertise als het 

gaat om diabetes(onderzoek). Bovendien is het nog altijd een 

onderschatte aandoening daarom is onderzoek naar de 

monitoring van glucose relevant.’ >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-04-2022          H.J. (Harry) Achterberg, SEH-arts 

01-04-2022          F. (Femke) Groenveld, SEH-arts 

01-04-2022         ds. D.J. (Dirk-Jan) Lagerweij, geestelijk verzorger 

  

Gaan 

30-04-2022          M.J.H.M. (Maurice) Wolfhagen, arts microbioloog  

 

 

 

 

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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