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Werkafspraak uitgelicht ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten)- Chronische 

vermoeidheid 

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. Vandaag lichten we twee punten uit vanuit de 

Chronische vermoeidheid:  

https://mailchi.mp/c1a64e78fafc/klik-actueel-december-2022?e=6f740f37c7
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• Het advies van de werkgroep is om de 4 DKL-lijst en SCEGS 

standaard te gebruiken bij verdenking Chronische Vermoeidheidssyndroom. 

• Gebruik in de voorlichting langdurige aanhoudende vermoeidheidsklachten en 

vermijd de termen CVS/ME. 

Implementatie werkafspraak DVT 

De nieuwe werkwijze gedurende de dag voor patiënten met de verdenking trombosebeen 

lijkt in de praktijk nog niet soepel te verlopen. Helaas blijkt de verwijzing vanuit de klinische 

chemie naar de radiologie nog niet goed te gaan. Onze vraag is om tegelijk met het 

aanvragen van het d-dimeer, ook alvast een verwijzing te maken voor een echo onderbeen, 

indien nodig. We zijn druk bezig dit probleem op te lossen. 

Klik hier voor de werkafspraak Diep Veneuze Trombose. 

 

FTO SGLT2-remmers, een nieuwe manier van implementeren! 

De werkafspraken van MCC Klik worden op verschillende manieren geïmplementeerd in het 

werkveld. Een nieuwe mogelijkheid is nu om ook het FTO hiervoor te gebruiken. Het eerste 

onderwerp is de SGLT2-remmers. Kaderapotheker i.o. Yvette van Brouwershaven neemt 

huisartsen en apothekers mee in de achtergronden en afspraken over de inzet van deze 

medicatie. Heeft jouw HAGRO interesse in dit onderwerp, neem dan contact met haar op 

door te e-mailen naar kaderdiabetes@cavrz.nl om de mogelijkheden door te spreken en 

eventueel een FTO in te plannen.  

 

 
 

 

Leefstijlroer 

Samenwerken doe je met elkaar, door alle lijnen heen met als 

doel passende zorg voor de patiënt. Vanuit een mooie 

samenwerking tussen MCC Klik en Proscoop (Regionale 

Ondersteuningsstructuur, ROS) en de onmisbare inbreng van 

zorgprofessionals en de Vereniging Arts en Leefstijl is het 

interactieve leefstijlroer ontstaan. Het interactieve leefstijlroer is 

een goede gesprekstool voor de zorgverlener. Met deze 

interactietool kunnen zorgprofessionals aan de patiënten een 

gelijkluidende boodschap brengen. Het helpt om de patiënt te 

coachen in het nemen van de eigen regie en een goed overzicht 

te hebben van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de 

regio. Lees het hele artikel op de website van Proscoop en bekijk 

het interactieve leefstijlroer op de website van MCC Klik.  
 

 

Terugblik Interline 

Afgelopen november zijn in twee weken tijd de werkafspraken Keel, Neus, Oor en Vertigo 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f712ff786b&e=6f740f37c7
mailto:kaderdiabetes@cavrz.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=461031eee4&e=6f740f37c7
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via de Interlinescholing aan de deelnemende huisartsen én apothekers gepresenteerd. Vier 

huisartsen en vijf KNO-artsen hebben de scholing binnen de werkgroep voorbereid. Voor het 

presenteren van de scholing waren ook een extra huisarts en twee KNO-artsen beschikbaar, 

waardoor we het principe van scholing in kleine groepen om het interactieve karakter te 

behouden weer konden waarborgen. De casuïstieksessies werden beoordeeld als zeer 

waardevol, praktijkgericht, interactief en onder goede begeleiding van de presentatoren, 

waarbij het positieve effect van het scholing geven aan/ontvangen van collega’s met wie je 

in de dagelijkse praktijk te maken hebt, vaak genoemd werd. 

De werkgroep KNO en MCC Klik zijn heel blij met wederom een mooie, algemene 

beoordeling van deze Interline met een 8,7. Deze Interline zal meedraaien in de pilot 

Evaluatieloop. Huisartsen worden 3 maanden na deze Interline uitgenodigd een enquête 

hiervoor in te vullen. De PowerPoint, leerdoelen, leerpunten en stellingen van deze KNO-

Interline staan op de website. Nog geen Interlinedeelnemer, maar wel belangstelling? Mail 

naar interline@mccklikl.nl 

  

GP consult zoekt patiënten voor een interview over huisartsenoverleg.  En deel ook 

zelf uw mening! 

GP (general practitioner) consult evalueert patiënten-meningen over huisartsenoverleg met 

specialisten als onderdeel van GP consult onderzoek in Zwolle over het effect van Prisma. 

Eind oktober hebben huisartsen hierover ook post en een mail ontvangen. Lees verder over 

het waarom, wie, wat en de vergoeding en ook over waarom ook uw eigen mening 

essentieel is.  

 

 

  

 

 

 

 

Agenda  
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Terugblik Zwolse nieuwe - de jaarlijkse nascholings- en 

kennismakingsavond voor alle specialisten en huisartsen 

in de gezamenlijke regio Zwolle – Meppel  

 

 

 

Na 3 jaar was het weer tijd voor een fysieke bijeenkomst onder leiding van huisarts Anneke 

Broers en orthopedisch chirurg Pieter van Driel. Nieuwe collega’s werden voorgesteld, 

heimelijke genoegens onthuld en mooie presentaties gegeven. Van de communicatie bij 

angstige kinderen en bij een taalbarrière tot het verduurzamen van de OK’s. Een huisarts en 

sportarts waren ook aan elkaar gekoppeld (Klik Matching) en konden in elkaars keuken 

bekijken of de vooroordelen over elkaars specialisme klopten. We werden aan het denken 

gezet over transmurale intervisie en er was gelukkig ook veel tijd voor ontmoeting. We 

kijken terug op een zeer geslaagde Zwolse nieuwe en hopen volgend jaar weer veel 

huisartsen en specialisten te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

Actueel  

 

 
 

 

ZorgDomein 

Nieuw aanbod KNO:  

1. Combinatieafspraak Allergische Rhinitis + Allergietest 

2. Verwijsafspraak Allergische rhinitis (zonder allergietest) 

3. Combinatieafspraak Immunotherapie? + allergietest 

 

 

 

Nieuws: sinds kort is het mogelijk om o.a. een leeftijdscriterium aan een product in 

ZorgDomein mee te geven. Voor de bloedafname hebben wij dit inmiddels ingericht. 

Hierdoor ziet u, wanneer u een patiënt < 8 jaar verwijst voor bloedafname, alleen het 

product voor kinderen < 8 jaar en niet meer het algemene product voor bloedafname. >lees 

verder  

 

 

Vervanging röntgentoestel in poli Heerde 

Volgende maand wordt het röntgentoestel in poli Heerde vervangen, 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 donderdag 5 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=96e6537b3e&e=6f740f37c7
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=96e6537b3e&e=6f740f37c7


januari om 15:00 uur t/m maandag 23 januari buiten gebruik is. Wanneer dit alles goed 

verloopt kunnen we vanaf dinsdag 24 januari de kamer weer in gebruik nemen en de 

patiënten weer helpen. Gedurende deze periode kunnen de poliklinische patiënten in Zwolle 

in het hoofdgebouw gepland worden en de huisartspatiënten in gebouw A Diagnosepunt. 

  

Bloedafname NIPT test vrijdag 23 december niet mogelijk 

In verband met de feestdagen en het verzenden van het materiaal naar een extern 

laboratorium is het niet mogelijk om op vrijdag 23 December een bloedafname te verrichten 

voor een NIPT test. Overige bloedafnames kunnen volgens de reguliere afspraken 

uitgevoerd worden. 

  

Detectie van Bofvirus, Mazelenvirus, Rodehond virus (Rubella) en Parvovirus B-19 

door LMMI Isala  

Geachte collega’s, 

Het LMMI innoveert in kwalitatief goede, snellere en betere patiëntenzorg. Dit is uiteraard 

van belang voor de Nederlandse endemische situatie m.b.t. infectieziekten. Door de 

toenemende vluchtelingenstromen richting het Westen is er binnen de diagnostiek van deze 

infectieziekten ook snelheid van belang i.v.m. de hogere incidentie van deze infectieziekten 

in het buitenland, het voorkomen van de verspreiding hiervan en de meldingsplicht. Per 12 

december 2022 wordt de detectie van Bofvirus, Mazelenvirus, Rodehond virus (Rubella) en 

Parvovirus B-19 niet meer door een extern laboratorium verricht maar doet het LMMI deze 

diagnostiek zelf! Zie voor de juiste ziektebeeld-materialen combinatie het LMMI 

vademecum. Dit betekent voor u:  

• Sneller een uitslag met dezelfde kwaliteit, 

• Doorlooptijd van 1-4 dagen na ontvangst van het materiaal (i.p.v. 1-2 weken). 

Hartelijke groet en mede namens de vakgroep, 

Claudy Oliveira dos Santos, arts-microbioloog 

  

Diagnostische toetsoverleg in de hagro 

Sinds dit jaar zijn er diagnostische toetsoverleggen gestart in de regio Meppel en Zwolle. 

Een diagnostisch toetsoverleg (DTO) is een interactieve vorm van nascholing op het gebied 

van diagnostiek (LMMI of KCL). Tijdens een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur worden 

huisartsen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op een bepaald gebied. Er is ruimte 

voor discussie over relevante richtlijnen en het eigen aanvraaggedrag wordt gespiegeld aan 

dat van de collega’s uit de hagro en (in het geval van LMMI) wordt spiegelinformatie m.b.t. 

antibioticaresistentie cijfers gegeven. Reacties van huisartsen: “Fijn dat er weer persoonlijk 

contact was op locatie” en “Dus een negatieve dipslide zegt veel meer dan een positieve 

dipslide bij een patiënt met een UWI?”. Mocht jullie hagro interesse hebben, dan kan je dat 

kenbaar maken bij het LMMI, KCL of bij Nienke van Vliet. 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=aef41537e6&e=6f740f37c7
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Toegangstijden urologie  

Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn de toegangstijden voor patiënten die zonder 

spoedindicatie worden verwezen naar de polikliniek urologie in de Isala klinieken de laatste 

maanden enorm opgelopen. Ondanks inspanningen op verschillende fronten is deze 

wachtlijst inmiddels meer dan 200 dagen. Dit gegeven dwingt ons om (nog) kritischer te 

kijken naar de verwijzingen die op ons af komen. Het kan daardoor voorkomen dat een 

verwijzing na beoordeling van de triërend uroloog wordt geweigerd. In alle gevallen zult u 

een brief ontvangen met een onderbouwing en een advies dat u met de patiënt kunt 

bespreken. >lees verder 

  

Meedenkconsulten 

Onlangs is overeenstemming bereikt tussen Medrie en de vier ziekenhuizen in de regio te 

weten St. Jansdal, Antonius, Isala en Saxenburgh MC om gebruik te gaan maken van 

meedenkconsulten (MDC) via ZorgDomein. Vanaf 1 januari 2023 is gefaseerd mogelijk om 

meedenkconsulten aan te vragen. De ziekenhuizen treffen momenteel voorbereidingen om 

het meedenkconsult in ZorgDomein in te richten. We houden u hiervan op de hoogte. >lees 

verder  

 

 
 

 

Samen op weg naar een groene OK 

Het OK-complex is de meest vervuilende afdeling van een 

ziekenhuis, stelt anesthesioloog Hamid Aslami. Toen hij 

anderhalf jaar geleden bij Isala aan het werk ging, werd hij 

overvallen door de disposables op de OK. Hij zette een ‘Green 

Team’ op om een groene OK te realiseren. >lees verder  
 

 
 

 

Het hiv-behandelcentrum van Isala is jarig! 

Twintig jaar geleden startte internist/ infectioloog Paul 

Groeneveld met het hiv-behandelcentrum in Isala. Telde het 

behandelcentrum destijds nog maar enkele patiënten, inmiddels 

zijn dat er rond de 700. Op Wereld Aids Dag wordt er 

opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met hiv en aids. 

Paul: ‘Inderdaad het stigma van eng, besmettelijk en seks 

bestaat nog steeds.’ >lees verder  
 

 

 

Druppelbril geeft oogpatiënt meer vrijheid 

Patiënten die een staaroperatie ondergaan, moeten wekenlang 

hun ogen druppelen. De groep die dat zelf niet kon, kreeg drie 

keer daags hulp van de thuiszorg. Dat beperkte patiënten in hun 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=445da00fbc&e=6f740f37c7
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https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=f8e67ac925&e=6f740f37c7
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vrijheid en was belastend voor de (schaarse) 

thuiszorgmedewerkers. Dankzij de inzet van zogeheten 

druppelbril kunnen de meeste staarpatiënten de druppels nu zelf 

eenvoudig en veilig toedienen. ‘De druppelbril heeft voor 

iedereen meerwaarde’, vertelt Gery Laarman, hoofd van de 

polikliniek Oogheelkunde in Isala. >lees verder  
 

 
 

 

Kerstgroet Raad van Bestuur Isala 

Beste collega’s, 

De komende jaren hebben wij met elkaar de uitdaging om de 

stijgende en veranderende zorgvraag in te vullen. Het 

perspectief verschuift steeds verder van het behandelen en 

genezen van ziekten naar preventie en het bevorderen van 

(positieve) gezondheid. Graag werken we samen met u, als 

huisarts, en partners in de regio om andere oplossingen, zoals 

digitaliseren van zorg en gebruik van technologie, te vinden voor 

deze ontwikkelingen. Om met elkaar de toegankelijkheid van 

zorg voor patiënten die ons nodig hebben te borgen. 

Ook in 2023 zetten we onze samenwerking dus graag voort. 

Voor nu wensen we u en uw dierbaren heel fijne feestdagen en 

een gezond nieuwjaar.  

Met hartelijke groet namens Isala, 

Raad van Bestuur  
 

 
 

 

IntermeZZo biedt cursus “Omgaan met stress” voor 

mensen met/na kanker  

De diagnose kanker zet de wereld van de patiënt en diens 

naasten op de kop. De behandelingen, de drukke agenda die 

daarmee gepaard gaat en de ontregeling van het dagelijkse 

bestaan, leveren vaak veel stress op. Voor kankerpatiënten die 

stress ervaren en aan het einde van hun behandeltraject zijn, is 

een goede stresshantering van groot belang voor verder 

psychosociaal herstel en grip krijgen op de nieuwe 

werkelijkheid. Bij IntermeZZo wordt al jaren de cursus “Omgaan 

met stress” gegeven. Deelnemers zijn hier zeer tevreden over. 

Op 17 januari 2023 is er een voorlichtingsochtend over deze 

cursus. >lees verder  
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Innovaties en publicaties 

   

 

 
 

 

Thuis inslapen, in het ziekenhuis sterven en organen 

doneren 

Stel je hebt een neurologische aandoening en je weet dat je over 

een paar jaar bijna niets meer kunt. Het einde wil je niet 

afwachten je gaat daarom in gesprek met je huisarts over 

euthanasie. Nog één wens heb je: het doneren van je organen. 

Maar je wilt niet overlijden in het ziekenhuis. Het is de wens van 

Peter die hij in 2014 voorlegde aan zijn huisarts Han Mulder in 

Dalfsen. Han zocht contact met Hans Sonneveld, anesthesioloog/ 

intensivist in Isala. >lees verder  
 

 
 

 

Multidisciplinair opleiden: het coschap ‘Colorectale Zorg’ 

Hendrien Kuipers volgde in Isala als eerste de coschap 

colorectale zorg. Over haar ervaringen schreef zij een artikel. 

Deze verschijnt in MAGMA, het tijdschrift van de Nederlandse 

Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. ‘Je maakt als 

coassistent echt deel uit van het colorectale zorgteam.’ >lees 

verder  
 

 

 

 

 

Komen en gaan 

 

 

 

Medische staf 

Komen 

01-12-2022         C. (Carmen) Vermeulen, GZ psycholoog 

  

Gaan 

14-12-2022         H. (Harald) Laman, revalidatiearts 

31-12-2022         dr. E.P. (Eric) de Groot, kinderarts 

31-12-2022         dr. J. (Juda) Vecht, MDL-arts  
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Huisartsen  

• De heer A.R. (Rogier) van der Velde stopt per 17 december 2022 bij huisartsen 

Dalfsen als praktijkhouder. Hij blijft wel waarnemen in een dagpraktijk en bij de 

huisartsenpost. 

Per 1 januari 2023:  

• Per 1 januari 2023 neemt Kim Strating de praktijk over die nu nog op naam staat 

van Stichting Huisartsenzorg IJsselmuiden.  

• Met ingang van 1 januari 2023 neemt Bert-Jan Buis het praktijkhouderschap van 

praktijk De Mhenemate in Elburg over van Marijke Heijdra. 

• In praktijk De Mhenemate neemt Gerrit van der Maaten per 1 januari 2023 het 

praktijkhouderschap van Annelies Nieuwenhuis-Veldhuis over. 

• Aartjan Bijkerk neemt het praktijkhouderschap van praktijk Hof van Blom (Hattem) 

over van Harold Jan Wigger. 

• Erik Verboom wordt praktijkhouder in huisartsenpraktijk Berkenhove (Zwolle). Zijn 

voorganger Dirk Zwanenburg was reeds met pensioen sinds 01-01-2022. 

• Wytze de Brouwer neemt het praktijkhouderschap van huisartsenpraktijk 

Lemelerveld over van Wieb van der Veen. 

• Rob Maas stopt per 1 januari als praktijkhouder in praktijk De Steenpoort 

(Genemuiden) en neemt het praktijkhouderschap van huisartsenpraktijk De 

Turfmarkt (Zwolle) over van Meryan Broeren. Zij stopt als praktijkhouder bij de 

Turfmarkt. 

• Per 1 januari stopt Veronique van Oosterzee in de Huisartsenpraktijk Westdorp te 

Raalte. Martine Broekman volgt haar op. 

Bericht van Veronique van Oosterzee 

Beste collega's, specialisten Isala, 

Na meer dan 30 jaar huisarts te zijn geweest, waarvan 22 jaar bij Huisartsenpraktijk 

Westdorp in Raalte, ga ik per 1 januari 2023 stoppen als praktijkhouder en genieten van 

meer vrije tijd. Met veel plezier heb ik in Raalte gewerkt en ik wil jullie danken voor de 

prettige samenwerking, de afgelopen jaren. Ik ben blij dat wij in Martine Broekman een 

enthousiaste collega als opvolger hebben gevonden. Zij werkt al geruime tijd bij ons in de 

praktijk en ik heb er alle vertrouwen in dat zij de praktijk goed zal voortzetten. 

Met vriendelijke groet, 

Veronique van Oosterzee 

   

 

 

 



  

 

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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