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Vacature algemeen coördinator MCC Klik 

Ben je een verbinder? Zorg je voor een nieuwe impuls tot samenwerking tussen 

apothekers, specialisten en huisartsen in de regio Zwolle? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Per 1 juli 2022 (later starten is bespreekbaar) zoeken wij een nieuwe coördinator bij MCC 

Klik voor 4 uur per week. >lees verder 

  

Werkafspraak uitgelicht!  

Deze maand extra aandacht voor de werkafspraak COPD.  

https://mailchi.mp/acac74e3bd0f/klik-actueel-mei-2022?e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=2579cf5019&e=38e803ac3f
https://mcc-klik.nl/uploads/document/file/20/COPD_WA_L.pdf


• In de werkafspraak COPD wordt bij het hoofdstuk RICHTLIJNEN EN BELEID, 

verwezen naar de site van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Fysiotherapeuten (KNGF). De link naar deze website is aangepast. Je komt direct 

uit bij de pagina Bekostiging COPD, met vermelding van de voorwaarden voor 

vergoeding. 

• Bij het hoofdstuk EVALUATIE staan de kernboodschappen uit de NHG-standaard. 

De term exacerbatie is vervangen door longaanval en de afkorting voor het 

Longaanval Actie Plan is LAP i.p.v. LAAP. Elke patiënt krijgt een plan mee vanuit 

het ziekenhuis, je kan hier actief naar vragen bij de patiënt. 

Interline Reumatologie en Dermatologie 

In april hebben we vier avonden de gecombineerde Interline nascholing Reumatologie en 

Dermatologie mogen verzorgen. Onder enthousiaste begeleiding van de presentatoren 

werden de werkafspraken artritis, jicht en huidtumoren toegelicht. Deze onderwerpen zijn 

door de deelnemers ontvangen als goede, heldere, leerzame en interactieve presentaties 

met praktische handvatten. 

Beide presentaties werden beoordeeld met een 4.7 uit 5. Eén collega gaf zelfs aan dat 

deze vorm van nascholing met stip de meest prettige is omdat hetgeen wat je leert direct 

toepasbaar is in de praktijk. 

 

Vanuit feedback uit de Interline van afgelopen najaar werd de wens uitgesproken de 

volgende Interlines wat meer op een locatie in de regio te organiseren. Daar hebben wij 

graag gehoor aan gegeven en hebben, naast het SIO in Zwolle, in De Overkant in Dalfsen 

en het MFC De Brinkhof in Wezep goede locaties gevonden. Ook hierop kregen we 

positieve reacties terug van jullie, heel fijn! 

 

Binnenkort zullen de leerdoelen, de meest genoemde leerpunten en de PowerPoint van 

beide Interlines geplaatst worden op het besloten deel van onze website. Een opkomst 

van 61% met een gemiddelde algemene beoordeling van 8,7 maakt ons trots en blij! 

  

Wijziging spoedlijnen en huisartsenoverleglijnen Isala 

De spoedlijnen en huisartsenoverleglijnen van Isala zijn m.i.v. maart 2022 gewijzigd. 

• Met de spoedlijn kunt u met spoed een patiënt doorsturen naar Isala. 

• Met de huisartsenlijn krijgt u tijdens kantooruren voorrang om in contact te komen met 

de dienstdoende specialist. 

Buiten kantooruren belt u voor beide locaties met: 088 624 50 00. 

 

In de telefoonlijsten Wie-is-Wie van de website en app van MCC Klik staan de spoedlijnen 

en de huisartsenlijnen in één categorie, per afdeling. Ook zijn de algemene e-

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=49f31c72c4&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=dc1432b424&e=38e803ac3f


 

mailadressen per afdeling toegevoegd. 

Ga voor de spoedlijnen en huisartsenoverleglijnen naar: https://mcc-klik.nl/wie-is-wie 

En vul in: spoed. 

  

UMCG onderzoek: Invloed Prisma overlegplatform op verwijzingen naar de 

tweede lijn 

In september 2021 is vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG de 

GPconsult studie naar de invloed van digitaal interdisciplinair overleg op verwijzingen 

naar de tweede lijn van start gegaan. Wij stellen graag ons projectteam aan u voor. 

  

Heeft u reeds een informatiebrief ontvangen maar nog geen afspraak gemaakt voor 

deelname, dan is dat nog steeds mogelijk! Scan de QR code en boek een datum voor de 

startinstructie. 

Contact via gpconsult@umcg.nl  of kijk op https://huisartsgeneeskunde-

umcg.nl/gpconsult 

  

GLP-1-agonisten en Obesitas  

Het medicijn Liraglutide (Saxenda®) wordt sinds 1 april 2022 voor een kleine groep 

mensen met ernstig overgewicht vergoed vanuit het basispakket. In aanmerking komen 

alleen mensen die:   

• Al deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).  

• Mensen met een BMI van 35 en hoger die hart- of vaatziekten, slaapapneu of 

artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40. 

• Geen diabetes mellitus type 2 hebben. 

• (Nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining. 

Liraglutide is een GLP1-agonist. Door activering van de GLP-1-receptor verhoogt dit 

middel het gevoel van verzadiging en vermindert het gevoel van trek en honger waardoor 

de patiënt minder eet en afvalt. >lees verder  

 

 

 

Agenda  

 

Donderdag 30 juni 2022, 16.00 – 20.00 uur: Symposium 'Optimale voeding en 

kanker, hoe regelen we dat?' 

Met het symposium op 30 juni 2022 willen we inzicht geven in de huidige wetenschap en 

adviezen over de relatie tussen voeding, lichaamssamenstelling, beweging en het risico 

op kanker. Optimale voeding zorgt voor een goede balans, voor iedereen maar in het 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=d092b76aec&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=36c92125f4&e=38e803ac3f
mailto:gpconsult@umcg.nl
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/gpconsult
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/gpconsult
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=a62d313050&e=38e803ac3f


 

bijzonder bij kanker. Maar hoe regelen we dat als zorgverleners samen in de praktijk? 

>klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

  

Donderdag 15 september 2022, 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.  

 

 

 

Zwolse compagnonscursus: 8 en 9 september 

2022: 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.  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein  

• Nieuw aanbod: Heupcentrum. In het ZorgDomein menu 

te vinden via: Medisch specialistische 

zorg/Orthopedie/Bekken-heup-bovenbeen (zie bericht 

verderop over Isala Heupcentrum). 

• Feedback: regelmatig ontvangen wij feedback op ons 

ZorgDomein aanbod. Hartelijk dank hiervoor.  Om u te 

kunnen voorzien van een terugkoppeling is het gewenst 

dat u bij het verzenden van de feedback aangeeft op 

welke manier wij contact met u op kunnen nemen. 

>lees verder  
 

Isala COVID Teststraat gaat sluiten per 1 juni 

Geachte collegae, 

De afgelopen tijd tijdens de COVID-19 pandemie konden jullie in noodgevallen de eigen 

medewerkers met spoed voor COVID-19 testen via de Isala teststraat. 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=01c4843543&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=af09d298db&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=af09d298db&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f6f4ad56a6&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b85f9c39f2&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=1bf7f4f1db&e=38e803ac3f


 

Dankzij het feit dat er veel minder COVID-19 is en er ook veel minder getest hoeft te 

worden is het niet meer noodzakelijk dat Isala over een eigen testraat beschikt. Daarom 

is besloten dat vanaf 1 juni de test straat sluit. Uiteraard, kunt u nog steeds bij ons 

terecht echter niet via de teststraat. >lees verder  

 

 

Flebologische zorg 

Met ingang van 1 mei 2022 zijn de dermatologen binnen het Isala Dermatologisch 

centrum volledig verantwoordelijk voor de flebologische zorg binnen de Isala regio. 

De vaatchirurgen werken aan een bijstelling van hun zorgportfolio waarbij meer focus 

wordt aangebracht voor de complexe vaatchirurgische verrichtingen. 

De overdracht heeft in goed overleg plaatsgevonden. 

De dermatologen en vaatchirurgen hebben ruim 15 jaar een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid gehad binnen het Isala Flebologisch centrum. Daarbij was sprake 

van 1 loket waarbinnen de ZorgDomein verwijzingen voor het zorgproduct varices binnen 

kwamen. Dit zal niet wijzigen. De enige wijziging binnen ZorgDomein betreft een 

aanpassing dat de beoordeling en behandeling niet meer wordt uitgevoerd door een 

‘chirurg’. 

  

Wachttijden revalidatiegeneeskunde Isala Zwolle verminderd 

De wachttijden van de revalidatiegeneeskunde van Isala Zwolle zijn goed ingelopen. Daar 

waar de wachttijden wel 4 à 5 maanden was, hebben wij deze weer terug weten te 

brengen naar 3 à 4 weken voor een reguliere aanmelding.  

 

 

 

Iedereen welkom in Isala Heupcentrum 

Weer kunnen genieten van bewegen, dat is het motto van het 

Isala Heupcentrum. Orthopedisch chirurg Guido van Solinge: 

‘Iedereen kan bij ons terecht voor een nieuwe heup. Of je nu 

verder helemaal gezond bent of andere aandoeningen hebt, 

zoals diabetes of hartproblemen. Dat is het grote voordeel van 

een topklinisch ziekenhuis.’ >lees verder  
 

 

Voorlichting bij IntermeZZo over gevolgen 

hormoontherapie bij borstkanker  

Veel vrouwen met borstkanker krijgen anti-hormoon 

behandeling. Deze therapie duurt meestal vijf tot zeven jaar. 

Vrouwen ervaren bijwerkingen die hun dagelijks leven 

beïnvloeden. Weten wat de oorzaak is, hoe je ermee kunt 

omgaan, wat je er zelf aan kunt doen, accepteren of juist niet, 

kennis daarover helpt. Daarom verzorgt IntermeZZo onder 

leiding van regieverpleegkundigen van de mammapoli van Isala, 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f676e921e5&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=37e6605d16&e=38e803ac3f


 

bijeenkomsten speciaal over dit thema. Elke drie maanden is er 

een bijeenkomst bij IntermeZZo waar, naast voorlichting ook 

uitwisseling met lotgenoten kan plaatsvinden. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Isala ontwikkelt app voor dialysepatiënten 

Dialysepatiënten die thuis worden behandeld met buikspoeling 

(peritoneale dialyse), houden een flinke administratie bij. Deden 

zij dit eerder op papier, vanaf nu gebruiken zij hiervoor een 

speciale app van Luscii. Groot voordeel is dat de 

verpleegkundige het ziet wanneer bijvoorbeeld de bloeddruk of 

het gewicht afwijken van de streefwaarden. Zo kun je meteen 

actie ondernemen en complicaties voorkomen. >lees verder  
 

 

 

Isala MR-HIFU interventiecentrum krijgt erkenning van 

STZ 

Isala heeft van de Samenwerkende Topklinische opleidings 

Ziekenhuizen (STZ) erkenning gekregen voor het MR-HIFU 

interventiecentrum. Het STZ Topklinisch Zorgregister toetst de 

kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties. 

Radioloog Martijn Boomsma: ‘Dit betekent dat wij worden gezien 

en voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Wij hebben dit als 

team van meerdere specialismen samen bereikt en daar ben ik 

enorm trots op.’ >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-05-2022          T. (Tristan) van Heijst, klinisch fysicus 

  

Gaan 

01-05-2022          ds. D. (Desi) de Jonge, geestelijk verzorger 

31-05-2022          dr. S.C. (Stef) Riemens, MDL-arts  

 

 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=38d609fa39&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=d488989c5a&e=38e803ac3f
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=ff4d6d49f4&e=38e803ac3f


 

 

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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U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief Klik Actueel. 

 

Ons e-mailadres is: 

Isala 

Dokter van Heesweg 2 

Zwolle, Ov 8025 AB  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

 

Uw voorkeuren voor deze nieuwsbrief aanpassen? 

U kunt uw gegevens wijzigen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
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