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Nieuwe werkafspraak ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) 

Doel van de werkafspraak: een snelle adequate analyse ter voorkoming van langdurige 

klachten en/of uitval in het dagelijks leven. Door onderling overleg en overdracht tussen 

de eerste en tweede lijn eerder te komen tot een probleemdefinitie met de patiënt en 

dezelfde voorlichting te kunnen geven met een eenduidiger beleid.   

De werkgroep is in tweetallen (2 huisartsen) op bezoek geweest bij verschillende 

specialismen met een aantal basisvragen, hieruit is vervolgens de werkafspraak gemaakt. 

https://mailchi.mp/2b638420b951/klik-actueel-november-2022?e=2f39541ceb


 

Op de vernieuwde website van MCC Klik is de werkafspraak ALK geplaatst via 

uitklapvelden, zo is het makkelijker te zoeken op specialisme/ziektebeeld. Er staan 

handige tips voor beleid in het hulpdocument Toolbox uitleg ALK. 

  

Werkafspraak uitgelicht: Implementatie werkafspraak DVT 

Naar aanleiding van een aantal signalen betreffende de MCC Klik werkafspraak Diep 

Veneuze Trombose is er samen besproken hoe de verwijzing tussen de KCL naar de 

radiologie soepeler kan verlopen. Bij een positieve D-dimeer worden de patiënten 

verwezen door middel van een intern formulier van de klinische chemie naar de 

radiologie. We hopen dat het proces zo soepeler gaat lopen. Als huisarts kan je de patiënt 

op werkdagen tussen 08:00-16:00 uur bij verdenking van een trombosebeen verwijzen 

naar het klinisch chemisch lab voor de bepaling van een D-dimeer. Bij een positieve D-

dimeer worden patiënten automatisch doorverwezen naar de radiologie voor een ECHO. 

De nieuwe werkwijze in de ANW-uren gaat per 1 december van start. Zie ook vorige 

nieuwsbrief. 

  

Werkafspraak Anemie herzien 

Er is een nieuw stroomdiagram gemaakt over de laboratoriumbepaling anemie en 

mogelijke vervolgtesten. Advies om van te voren te bedenken of het volledige 

Anemieprotocol aangevraagd moet worden (bijvoorbeeld omdat de onderliggende 

oorzaak reeds bekend is en je alleen het Hb wilt weten). In ZorgDomein zijn ook controle 

pakketten (Hb + ferritine of HB + foliumzuur et cetera) beschikbaar onder de 

probleemgroep Anemie. Werkafspraak Anemie 

  

Nieuwe website live! 

Van een hernieuwde visie naar een vernieuwde website. 

We nodigen je van harte uit om een kijkje te nemen op www.mccklik.nl 

Naast de vertrouwde pagina’s als Werkafspraken, Wie-is-Wie, Transmuraal Incident 

Melden (TIM) en Positieve Intercollegiale Melding (PIM) vind je op de homepage van de 

website het laatste nieuws en de agenda.   

Nieuw is de pagina met het Leefstijlroer. Meer informatie hierover volgt in toekomstige 

berichtgeving. 

Het team van MCC Klik wenst je veel plezier bij het verkennen van de nieuwe website. De 

MCC Klik app zal binnenkort ook aangepast zijn.  

 

 

Jaap Stomphorst gestart als coördinator bij MCC Klik  

Jaap Stomphorst is begin november 2022 gestart als algemeen 

coördinator en regisseur TIM/PIM bij MCC Klik. Hij stelt zich 

hierbij zelf voor.   
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Agenda  

 

 

Donderdag 1 december 2022, 17.30 - 21.00 uur. Zwolse 

Nieuwe: regionale kennismakingsavond voor huisartsen 

en specialisten regio Meppel en Zwolle - auditorium Isala 

Zwolle  
 

 

U bent van harte welkom op de jaarlijkse, geaccrediteerde nascholings- en 

kennismakingsavond voor alle specialisten en huisartsen in de gezamenlijke regio Zwolle 

– Meppel. Kersverse huisartsen en specialisten zullen medische ontwikkelingen de revue 

laten passeren die u niet mag missen. Niet minder belangrijk zijn de persoonlijke 

ontmoetingen, het kennismaken met uw collega’s. Ook besteden wij dit jaar aandacht 

aan de aangepaste MCC Klik werkafspraak communicatie: dé werkafspraak over de 

communicatie tussen huisartsen en specialisten. Wij rekenen op uw aller komst en hopen 

op een net zo succesvolle bijeenkomst als de voorgaande jaren (vóór COVID)! Klik hier 

voor meer informatie en inschrijven.  

 

 

Actueel  

Dosering bij “I” gevoeligheid 

Naar aanleiding van vragen van enkele huisartsen hierbij een nadere toelichting op een 

aanpassing in de interpretatie van gevoeligheidsbepalingen. In het antibiogram worden 

de categorieën “S”, “I” en “R” gebruikt. Tot voorkort hield een “I” in dat het micro-

organisme verminderd gevoelig was voor een bepaald middel. De definitie van “I” is 

recent (nationaal en internationaal) aangepast naar: het micro-organisme is gevoelig bij 

gebruik van een hoge dosering van het betreffende antibioticum of antimycoticum. 

De definities van “S” (gevoelig) en “R” (resistent) zijn onveranderd gebleven. Helaas 

kunnen we deze extra doseringsadviezen niet in onze uitslag rapporteren. Vandaar dat u 

hierbij een tabel met de hogere doseringen ontvangt, de tabel is digitaal te bereiken. Als 

een antibioticum of antimycoticum niet in de tabel vermeld staat, maar er is wel een “I” 

gerapporteerd, of u heeft andere vragen overleg dan met de arts-microbioloog via 088-

6243129 of 088-6243111. 

  

Wijziging bekostiging COVID-19 PCR testen 

Graag brengen wij u ervan op de hoogte dat de bekostiging van COVID-19 PCR testen uit 

het budget van de Openbare Gezondheidszorg (OGZ) per 4 augustus 2022 is beëindigd. 

Sinds de start van de pandemie begin 2020 en tot 4 augustus 2022 konden COVID-19 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=8d011191c5&e=2f39541ceb
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PCR-testen gedeclareerd worden aan de GGD. Daardoor werden deze testen vergoed 

vanuit het Budget Openbare Gezondheidszorg (OGZ). Het eigen risico zou hierdoor geen 

drempel meer hoeven vormen om een COVID-19 PCR test aan te vragen via de huisarts. 

Recent is door het Ministerie van VWS besloten om deze regeling met ingang van 4 

augustus 2022 te laten vervallen. Een test die wordt afgenomen via de GGD blijft 

kosteloos voor de patiënt, omdat deze onveranderd op OGZ-budget vergoed 

wordt. Binnen het LMMI is besloten deze wijziging per 1-12-2022 door te voeren. 

Concreet betekent dit dat COVID-19 PCR testen vanaf 1-12-2022 worden gefactureerd 

aan de zorgverzekeraar en mogelijk ten laste komen van het eigen risico van de patiënt. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de arts-microbioloog via 088-6243129 of 088-

6243111. 

  

Vervanging röntgentoestel in poli Kampen 

In december wordt de buckykamer in poli Kampen vervangen voor een nieuw toestel, 

waardoor we straks op alle locaties met dezelfde apparatuur kunnen werken, zodat de 

beeldkwaliteit over de locaties heen gelijk zal zijn. Praktisch betekent dit dat de 

buckykamer vanaf vrijdag 2 december om 15:00 uur t/m dinsdag 20 december buiten 

gebruik is. Wanneer dit alles goed verloopt kunnen we vanaf woensdag 21 december de 

kamer weer in gebruik nemen en de patiënten weer helpen. Gedurende deze periode 

kunnen de huisartspatiënten in het Diagnosepunt Zwolle gepland worden.  

 

 

Isala werkt hard aan verkleinen wachtlijsten 

Isala werkt stap voor stap aan het verkorten van de wachtlijst 

van niet-urgente zorg. Roos Leber, lid van Isala’s Raad van 

Bestuur: ‘Inmiddels weten wij dat verschillende creatieve 

oplossingen nodig zijn.’ >lees verder  
 

 

Deventer Ziekenhuis, Isala, Gelre ziekenhuizen en 

Radiotherapiegroep gaan intensief samenwerken op het 

gebied van oncologie 

Zowel de bestuurders als de vertegenwoordiging van de 

medische staf van Gelre Ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis, 

Isala en Radiotherapiegroep hebben officieel een handtekening 

gezet onder de nieuwe samenwerkingovereenkomst Regionaal 

Oncologisch Netwerk (RON). Binnen deze samenwerking wordt 

specialistische kennis en ervaring op het gebied van oncologie 

met elkaar gedeeld. En wordt de beste (complexe) 

specialistische zorg aan oncologie patiënten in de regio 

georganiseerd. Zo blijft de kwaliteit en veiligheid van deze zorg 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c3fb1bafc0&e=2f39541ceb


 

voor inwoners in de regio gewaarborgd. 

>lees verder  
 

 

 

Trots op erkenning MS-centrum 

Het Isala MS-centrum is sinds kort officieel een STZ (Stichting 

Topklinische opleidingsZiekenhuizen) expertise centrum. 

Neuroloog Esther Zeinstra: ‘Daar zijn we natuurlijk hartstikke 

trots op. Dat hebben wij als keten gedaan, dus niet alleen vanuit 

neurologie maar ook met revalidatiegeneeskunde en medisch 

psychologie.’ De erkenning verdien je als je je inzet voor 

opleiden en scholing, goede patiëntenzorg biedt en een 

belangrijke en bestendige bijdrage levert aan wetenschap en 

onderzoek. >lees verder  
 

 

 

Slokdarmkanker voorkomen 

De kans dat iemand slokdarmkanker krijgt, is enorm klein. Voor 

mensen met een Barrett-slokdarm is dat risico net iets groter. 

Daarom is het belangrijk dat zij regelmatig worden 

gecontroleerd. Worden er toch onrustige cellen gevonden, dan 

kan iemand voor behandeling terecht in één van de acht Barrett-

centra in Nederland, waaronder Isala. De Engelse arts Barrett 

beschreef in 1953 voor het eerst deze aandoening. Maag-, darm-

, leverarts Alaa Alkhalaf: ‘Mensen die vaak last hebben van 

brandend maagzuur kunnen een Barrett-slokdarm ontwikkelen. 

De oorzaak is vaak leefstijl. >lees verder  
 

 

 

Isala is nationaal expertisecentrum voor volwassenen met 

Osteogenesis Imperfecta 

De minister van VWS heeft Isala een erkenning gegeven voor 

het nationaal expertisecentrum voor volwassen patiënten met 

Osteogenesis Imperfecta (OI). Orthopedisch chirurg Guus Janus 

en verpleegkundig specialist Arjan Harsevoort: ‘Wij zijn enorm 

trots op deze erkenning.’ >lees verder  
 

 

Ontmoetingsmoment voor naasten van mensen met 

kanker 

Kanker heb je niet alleen. Ook naasten worden geraakt als hun 

dierbare kanker heeft. Het normale leven verandert, niks is meer 

vanzelfsprekend. Zeker in de behandelperiode, maar ook daarna. 

Wat betekent dit voor de relatie het gezin, dagelijks bestaan? 

Hoe hou je je als naast staande ? Het kan fijn zijn anderen te 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=bf45659368&e=2f39541ceb
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ontmoeten die zich in een soortgelijke situatie bevinden.  

Herkenning, uitwisseling van ervaringen en praktische tips staat 

dan ook centraal in een ontmoetingsmiddag op woensdag 14 

december van 14.30-16.00 uur. Aanmelden kan bij IntermeZZo, 

het centrum voor leven met en na kanker in Zwolle via (088) 

624 6088  
 

 

 

Komen en gaan 

 

Huisartsen 

Komen 

Marion Huisman is per 27 september gestart als praktijkhouder in Gezondheidshuis 

Stadshagen.  

 

Medische staf 

Komen 

01-11-2022         R.L.A. (Rosa) de Vries, ziekenhuispsychiater 

  

Gaan 

01-11-2022         L. (Loes) Veenhuizen, kinderarts Loes  

 

Voorstellen 

Per 1 oktober 2022 ben ik begonnen als nieuwe arts-

microbioloog in Isala. Graag stel ik me voor. Ik ben op 13 

september 1990 geboren in Amsterdam, maar heb daarna op 

veel plekken in Nederland gewoond. Ik heb in Nijmegen 

geneeskunde gestudeerd, waarna ik ruim een jaar als ANIOS 

heb gewerkt bij de interne geneeskunde in het Rijnstate in 

Arnhem. In december 2017 ben ik met de opleiding tot arts-

microbioloog gestart, deels in het Radboudumc in Nijmegen en 

deels in het Rijnstate. Tevens heb ik de opleiding tot klinisch-

farmacoloog gevolgd. Momenteel woon ik nog in Bemmel bij 

Nijmegen, maar we hebben een leuk huis in Zwolle gevonden. 

Wat mij aantrekt in het LMMI in Isala is dat er in het lab veel 

mogelijk is qua diagnostiek en dat we allerlei onderzoeken zelf 

kunnen doen, ook de meer zeldzame bepalingen. Verder spreekt 

me aan dat we diagnostiek doen voor zowel de tweede als de 

eerste lijn, zodat wij veel contact hebben met collega’s van 

allerlei specialismen. Ik werk als allround arts-microbioloog met 



 

speciale interesse in de klinische farmacologie, de bacteriologie 

en ICT. Ik woon samen met mijn vriendin (nog in opleiding tot 

huisarts) en we hebben samen een dochter van 1,5 jaar oud. In 

mijn vrije tijd ben ik imker en ben ik veel in de natuur te vinden. 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met jullie! 

Hartelijke groet, 

Julian Machiels  
 

 

 

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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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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