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Werkafspraak uitgelicht! Claudicatio intermittens  

In 2019 ontwikkelde een werkgroep een nieuwe MCC Klik werkafspraak Claudicatio 

Intermittens. In 2020 is in de Regioraad de werkafspraak besproken en zijn er 

declaratieafspraken met Zilveren Kruis gemaakt. Wanneer u als huisarts de zorg voor de 

patiënten zelf op u neemt, is hiervoor een declarabel prestatietarief beschikbaar gesteld 

(declaratiecode 31260 opgenomen in het contract ZK.) Bestaande of nieuwe patiënten 

met claudicatio intermittens (Fontaine 2a-b) verwijst u niet meer standaard naar de 

polikliniek vaatchirurgie, maar behandelt u waar mogelijk zelf conform de betreffende 
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MCC Klik-werkafspraak (u besluit zelf waar/wanneer u toch in afstemming met patiënt 

kiest voor verwijzing naar de vaatpoli). Voor meer informatie zie het bericht op Connect. 

Graag brengen we enkele punten van de werkafspraak onder de aandacht:  

1. Claudicatio intermittens is te verdelen is fontaine 2A (loopafstand> 100 mtr) en 

fontaine 2b (loopafstand< 100meter). Voor beide groepen geldt dat looptraining 

bij een fysiotherapeut aangesloten bij het claudicationetwerk de eerst keus in 

behandeling is. In principe is er geen chirurgische behandeling geïndiceerd bij een 

claudicant. 

2. Looptraining altijd starten bij een fysiotherapeut starten die aangesloten is bij het 

claudicationetwerk. Op die manier valt de therapie onder de basisverzekering. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten die looptraining doen zonder 

begeleiding minder goed resultaat krijgen. 

3. Voor patiënten met diabetes mellitus is ook looptraining de eerste keus in 

behandeling als het gaat om claudicatie intermittens.  

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. 

Afspraak is afspraak…  

Een meneer wordt ernstig ziek van een acute necrotiserende biliaire pancreatitis zonder 

abcesvorming. Hij wordt hierbij respiratoir insufficient en wordt opgenomen op de IC. Er 

ontstaat  geïnfecteerde necrose waarvoor transgastrische drainage plaatsvindt. Helaas is 

er nadien een verstopte stent. Meneer onderging meermaals een necrotectomie. In een 

pseudocyste werden 2 dubbel J’s gelegd en langzaamaan ging het beter.  De MDL-arts 

staakt de antibiotica en geeft aan dat er bij koorts werd herstart dient te worden. Er is 

een indicatie voor laparoscopische cholecystectomie na een necrotiserende (biliaire) 

pancreatitis. Meneer wordt op de lijst geplaatst. Drie weken na ontslag ontwikkelt meneer 

weer koorts. >lees verder  

 

 

 

Post-covid-syndroom, persoonlijk begeleider en MCC Klik 

webinar post-covid-zorg 

Post-covid-syndroom, voorheen long covid genoemd, is niet 

alleen iets uit de eerste coronagolf.  
 

Nog elke dag melden zich nieuwe patiënten met langdurige klachten na een 

coronabesmetting. Ook al is de omikronvariant minder ziekmakend, ook na een mild 

verloop van de infectie kunnen er langslepende klachten volgen. We wijzen jullie op de 

aanpak voor mensen met dit post-covid-syndroom in Nijmegen die landelijk aandacht 

kreeg. Ook het webinar post-covid-zorg on demand is nog steeds beschikbaar. De 
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huisartsen die dit webinar al gevolgd hebben, 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. >lees verder  

 

 

 

GPconsult: laatste groep Zwolse huisartsen van start met 

het Prisma netwerk van multidisciplinaire teams van 

medisch specialisten   
 

 

Eind juni krijgt de laatste groep huisartsen in de Medrie Zwolle regio een uitnodiging voor 

toegang tot het Prisma netwerk in de Siilo app. Mocht u als huisarts eerder een brief 

hebben ontvangen en wilt u alsnog meedoen, dan is dat nog steeds mogelijk! Neem dan 

contact op met het onderzoeksteam via gpconsult@umcg.nl >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 

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

>klik hier voor meer informatie en inschrijven.  

 

 

 

Zwolse compagnonscursus: 8 en 9 september 2022 

De Zwolse Compagnonscursus is dé traditionele gezamenlijke 

nascholing van en voor (waarnemend) huisartsen, specialisten 

van Isala, specialisten Ouderengeneeskunde en andere artsen in 

de regio. Het aantal deelnemers is beperkt, maar er is nu nog 

ruimte, dus geef je snel op. Ga  naar de  website voor meer 

informatie of meld je direct aan via deze link.  
 

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. 
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Dinsdag 27 september 2022, 17.00 – 21.00 uur: Isala Wetenschapsavond 2022 

Op dinsdag 27 september vindt de 22e editie van de Isala Wetenschapsavond plaats. 

Tijdens de Isala Wetenschapsavond krijgen onderzoekers in Isala de kans om hun werk 

te presenteren en kennis uit te wisselen met collega-onderzoekers in Isala. >klik hier 

voor meer informatie en inschrijven  

 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief:  

• Verwijzen als waarnemend arts. We zien in deze periode 

meer verwijzingen uit naam van 

waarnemende (huis)artsen. Het is belangrijk om dit op 

de juiste manier te doen omdat hiermee de persoonlijke 

gegevens (o.a. de persoonlijke AGB-code) van de 

praktijkhouder meegestuurd worden in de aanvraag. Op 

basis van deze gegevens komt de verwijzing zonder 

vertraging binnen en weten wij aan wie de uitslag 

teruggekoppeld moet worden. 

• Gewijzigd aanbod: Spoedverwijzing TIA-service. De 

zorgproducten in ‘TIA-service’ waren voor locatie Zwolle 

en Meppel niet overeenkomend terwijl de geboden zorg 

dat wel is. Wij hebben het zorgproduct aangepast zodat 

ook de inhoud van de ZorgDomein verwijzingen 

overeenkomend zijn. >lees verder 

 

Advies (door)verwijzingen n.a.v. wachtlijst POP-kliniek 

In de afgelopen maanden is de wachtlijst voor een intake voor de Psychiatrie, Obstetrie 

en Pediatrie (POP)-polikliniek, en dan met name de psychiatrische tak, gestaag 

toegenomen. Op dit moment van schrijven bedraagt de wachttijd voor een intake bij de 

Psychiatrie ruim 60 dagen. We beseffen dat dit een onwenselijke situatie is en doen er 

alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.Om ervoor te zorgen dat iedere 

patiënt de zorg krijgt die zij nodig heeft zonder dat zij hier lang op moet wachten, willen 

we u vragen aan het volgende te denken als u verwijst:  
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• Patiënten die reeds een eigen behandelaar hebben in een andere praktijk of 

instelling, verzoeken wij bij deze behandelaar in behandeling te blijven waarbij de 

behandelaar zo nodig altijd op consultbasis met ons kan overleggen voor het 

eventueel aanpassen van medicatie en/of beleid. 

• Voor patiënten met lichte problematiek die geen eigen behandelaar hebben, kunt 

u op consultbasis met ons overleggen en kan er overwogen worden om 

gesprekken bij de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts aan te bieden. 

• Indien u verwijzen noodzakelijk acht, verwijs dan vroeg in de zwangerschap 

zodat er tijd is om een goed (behandel)plan te maken 

Bij twijfel en ook bij andere vragen kunt u uiteraard altijd met ons overleggen. 

Voor de ontstane situatie vragen we uw begrip. We doen ons uiterste best om onze 

wachttijden zo kort mogelijk te laten zijn. 

  

Met vriendelijke groeten, 

namens de vakgroep Psychiatrie, I. Konings 

namens de vakgroep Obstetrie en Gynaecologie, H.M. Knol  

 

 

 

Verwijzingen post-covid/influenza 

Er worden de laatste tijd wat meer mensen kort na een virale 

dan wel bacteriële luchtweginfectie verwezen naar de poli 

longgeneeskunde. Zorgvraag: nog niet goed genoeg hersteld 

maar vrijwel iedereen geeft aan wel stijgende lijn te 

ervaren. Verwacht herstel (zeker bij ouderen) na een onderste 

luchtweginfectie is minimaal 6-8 weken. Bij stijgende lijn binnen 

die tijd: u kunt expectatief of laagdrempelig x-thorax aanvragen 

als er twijfel is over onderliggend lijden echter dit betreft het 

verwachte beloop. Er is daarnaast geen noodzaak om mensen 

met post-covid klachten binnen een week te zien. Zie ook de 

werkafspraak post-covid-19 en het artikel eerder in deze 

nieuwsbrief van MCC Klik.  
 

 

IntermeZZo biedt voorlichting over leefstijl bij/na kanker  

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar voor 

mensen met of na kanker in het bijzonder. Als vóór de 

behandeling de conditie van de patiënt zo optimaal mogelijk is, 

heeft dat een positieve invloed op het verloop. Bij IntermeZZo 

geven professionele leefstijlcoaches voorlichting over: 

ontspanning, beweging, de juiste voeding, in balans komen. Hoe 
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weet je wat het beste voor je is om in conditie te komen en te 

blijven? Waar vind je ondersteuning? De informatie is speciaal 

gericht op de doelgroep.  

Meer informatie op www.intermezzo-zwolle.nl. Bellen: (06) 53 

76 71 45 of mailen:  info@intermezzo-zwolle.nl. U kunt uw 

patiënten verwijzen naar IntermeZZo, geopend op werkdagen 

van 9.00-17.00 uur.  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

AI-model voorspelt beste behandeling melanoom patiënt 

Digitale patiëntendossiers staan vol met data. Waardevolle 

informatie waarmee wij in ziekenhuizen nauwelijks iets doen. 

Terwijl het juist kan helpen bij het bepalen van de juiste 

behandeling. Hoe haal je die waardevolle informatie uit al die 

patiënten data? Richard Brohet, genetisch epidemioloog, 

statisticus en datascientist bij de Isala Academie startte samen 

met collega’s het Data Science Experience (DSX) project. Het 

eerste model dat de beste behandeling voor patiënten 

met melanoom kan voorspellen, is inmiddels in de basis 

klaar. >lees verder 

Op de foto internist-oncoloog Jan Willem de Groot en genetisch 

epidemioloog, statisticus en datascientist Richard Brohet.  
 

 

 

GZ-psychologen nog breder opgeleid dankzij 

samenwerking 

Verschillende instellingen onderzoeken mogelijkheden om post-

masteropleidingen voor psychologen te verbreden naar meer dan 

één sector. Ook Isala is een samenwerkingsverband gestart, en 

wel met Vogellanden. Inmiddels worden er twee GZ-psychologen 

opgeleid binnen Isala. ‘Je werkt op de grens tussen geneeskunde 

en psychologie’, vertelt GZ-psycholoog in opleiding Bonita van 

Es. >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 
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Medische staf 

Gaan 

01-06-2022          M.E. (Marjanne) Dijk, geestelijk verzorger 

 

Huisartsen  

• Met ingang van 1-7-2022 neemt mevrouw J.W. (Janneke) Rozeman de praktijk 

over van de heer M.F. (Marten) Luiting in Heerde. De nieuwe praktijknaam wordt: 

Huisartsenpraktijk Rozeman. 

• Met ingang van 1-7-2022 neemt de heer A.J.G. (Robert) van Kleef de praktijk 

over van de heer N.H.P. (Nico) Tuinstra in Hasselt. De nieuwe praktijknaam 

wordt: Huisartsenpraktijk Van Kleef. 

• Met ingang van 1-7-2022 neemt mevrouw S.L.L. (Suzanne) Brunekreef-van de 

Werken de praktijk over van de heer S.J. (Sjoerd) Edema in Zwolle. De 

praktijknaam van huisarts Brunekreef is Huisartsenpraktijk Weezenland. 

Uitnodiging afscheidsreceptie van Sjoerd Edema: 

Beste relatie, 

Na 30 jaar huisarts te zijn geweest in Zwolle, is het tijd voor mijn pensioen. 

Voor wie graag persoonlijk afscheid wil nemen van mij en kennis wil maken met mijn 

opvolger: u bent van harte uitgenodigd voor een receptie met een hapje en drankje op 

woensdag 29 juni 2022 van 17.00 tot 18.30 uur in Grand Hotel Wientjes aan de 

Stationsweg nr. 7 te Zwolle. De receptie voor de patiënten gaat hieraan vooraf, er kan 

dus wat overlap zijn. 

Hartelijke groet, Sjoerd Edema, huisarts 

  

Specialisten ouderengeneeskunde 

Joop Hermans, specialist ouderengeneeskunde van IJsselheem is per 1-6-2022 met 

pensioen gegaan.  

 

 

 

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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