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Werkafspraak uitgelicht ALK – Handvatten voor in de huisartsenpraktijk vanuit 

de kindergeneeskunde. 

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

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

Belangrijke elementen in de anamnese: inzicht krijgen in het systeem en de 

sterkte/zwakte van het systeem. Schoolverzuim belangrijke parameter voor 
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ernst. Aanvullend onderzoek altijd bij moeheid, bij buikpijn coeliakie diagnostiek. Bij 

hoofdpijn wordt er meestal geen aanvullende diagnostiek verricht. 

Tip: betrek de jeugdarts vroeg in het traject. Wat in eerste lijn kan, in eerste lijn houden. 

Hoe eerder opgelost, hoe beter. Bij vastlopende situatie: langdurig schoolverzuim 

bijvoorbeeld of een somatisch vraag dan verwijzen 

In de werkafspraak lees je meer over de uitleg die kinderartsen geven en zorgaanbod bij 

kinderen met ALK.  

  

Werkafspraak Diabetes mellitus type 2 herzien  

De attente rekenaars hebben het al gezien: de nieuwste MCC Klik werkafspraak Diabetes 

mellitus type 2 is de 9e druk. Met een 1e druk uit 1990 houdt dat in dat er ongeveer 

iedere 3,5 jaar een nieuwe druk van deze werkafspraak is uitgebracht, wat een korte 

levensduur en hoge omloopsnelheid betekent. Logisch voor een veel voorkomend, 

leefstijlgerelateerd ziektebeeld met een rijke schakering aan complicaties en een hoge 

persoonlijke en maatschappelijke ziektelast. Uiteraard moet deze MCC Klik werkafspraak 

gezien worden in samenhang met de NHG standaard Diabetes mellitus type 2 M01 uit 

2021. 

Wat is er nieuw aan deze werkafspraak? Een aparte plaats voor de ‘zéér hoog 

risicopatiënt’, qua risicofactoren en behandelingsstappen en zowel de indicaties voor 

verwijzing naar de tweedelijn als de terugverwijzing naar de eerstelijn komen aan de 

orde. En een afkortingenlijst, natuurlijk. 

Het maakt je nu al benieuwd naar de volgende MCC Klik werkafspraak Diabetes. Die over 

zo’n 3,5 jaar… 

  

Vacature Coördinator Zorgtransformatorhuis MCC Klik  

Verschillende partijen in de regio hebben uitgesproken de samenwerking verder te willen 

optimaliseren. Waardegedreven en gelijkwaardige netwerkzorg met als doel passende 

zorg voor de patiënt. De transformatieplannen moeten worden uitgewerkt op het juiste 

niveau van samenwerken met de juiste betrokken partijen. Concreet gaan we een 

multidisciplinair transformatieoverleg (Zorgtransformatorhuis) vormen in 2023. Zodra het 

Zorgtransformatorhuis staat zal MCC Klik, als onafhankelijk platform, een belangrijke rol 

spelen in veel processen om de gelijkwaardigheid te bewaken. Er is voor de functie van 

coördinator bij MCC Klik een vacature. 

Voor meer informatie klik hier voor de vacature.  
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Afscheid Dirk Branbergen  

Dirk Branbergen, mede-oprichter van MCC Klik in 1990 was tot 

2016 coördinator Werkafspraken en Interline. Nu heeft hij, al 

Ochtendspitsend, toch afscheid van ‘zijn’ MCC Klik genomen. Dat 

afscheid is er in april 2016 al een keer geweest en kan 

onmogelijk overtroffen worden. Er werd hem een afscheidsbijbel 

(de rode MCC Klik werkafsprakenklapper) overhandigd, zo dik 

aan herinneringen, van alle dankbare collega’s. Zowel uit de 

eerste lijn, de tweede lijn en de MCC Klik lijn.  
 

 

Toch was dat afscheid niet compleet, want de Ochtendspitsen bleef hij chaperonneren. 

Zijn collega’s bij MCC Klik danken Dirk voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. 

Meryan Broeren neemt het stokje voor de Ochtendspitstaken van hem over. Bij vragen 

over de Ochtendspits, maar ook voor het aanleveren van vragen voor de Ochtendspits 

kun je bij haar terecht via m.broeren@mccklik.nl 

Het ga je goed, Dirk!  

 

 

GP Consult  

Hangt er in uw praktijk ook een poster? Zwolse patiënten 

gezocht voor interview! Meningen en ervaringen van patiënten 

zijn onmisbaar bij innovatie in de zorg. Daarom worden Zwolse 

patiënten geïnterviewd over samenwerking en communicatie 

tussen huisartsen en specialisten.  
 

 

Dit is een belangrijk onderdeel van onze studie over het Prisma platform  (GP consult, 

UMCG). GP consult komt graag met huisartsen in contact als zij een geschikte patiënt 

hebben voor een interview! 

En wat vinden toekomstig huisartsen van digitale consultaties? 

GP consult organiseerde onlangs twee focusgroepen met AIOS huisartsgeneeskunde in 

Zwolle. Als huisartsen van de toekomst is de mening van AIOS over digitale consultaties 

ontzettend waardevol voor ons onderzoek. Maar liefst 19 enthousiaste AIOS hebben 

hieraan meegedaan! >lees verder  

 

 

Agenda  

 

4 en 11 april, 17.30 – 20.30 uur: nascholing 

eerstelijnsdiagnostiekafdelingen ‘vrouwenzaken’ 

(auditorium Isala Zwolle) 

Wij nodigen doktersassistenten en praktijkondersteuners van 
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huisartsen van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse 

nascholing van de afdelingen Klinische chemie, Medische 

microbiologie en Pathologie van Isala. Klik hier meer informatie 

en aanmelden.  
 

 

Diagnostische toetsoverleg in de Hagro: nascholing huisartsen  

Sinds 2022 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.  

 

 

Actueel  

 

 

ZorgDomein  

Nieuw aanbod Oogheelkunde:  

• Verwijsafspraak cataract met operatiewens 

• Verwijsafspraak cataract vermoeden/ cataract met milde 

klachten/ nastaar 

In het ZorgDomein menu te vinden via: Medisch specialistische 

zorg, Oogheelkunde, Cataract. Zie voor de specifieke 

inclusiecriteria het ZorgDomein menu.  
 

Aangepast beleid aanvragen MRI en CT onderzoeken door huisartsen 

In het EDC-overleg en diagnosepuntoverleg met huisartsen heeft radiologie het volgende 

toegelicht. Er is een verschil in diagnostiek-aanvragen tussen de huisartsen in de regio 

Meppel en de regio Zwolle, wat een gevolg is van afspraken van voor de fusie van het 

ziekenhuis. De huisartsen in Meppel kunnen daardoor CT- en MRI-aanvragen doen en de 

huisartsen in Zwolle niet. De vakgroep medische beeldvorming wil graag één set met 

afspraken voor de eerste lijn hebben die voor het hele verzorgingsgebied gelden. >lees 

verder 
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Gecombineerde sneltest Covid/Influenza/RSV 

Geachte collega huisartsen, 

Via het medisch inhoudelijk ketenoverleg hebben wij de vraag gekregen of er een 

mogelijkheid is tot het doen van sneldiagnostiek voor influenza. 

Net zoals de diagnostiek op Covid-19 wordt dagelijks een PCR uitgevoerd op een 

nasofarynxuitstrijk, naast de reguliere diagnostiek is er ook sneldiagnostiek 

COVID/Influenza/RSV in 1 test beschikbaar. 

Mocht u daar als huisarts gebruik van willen maken gelden de reguliere CITO procedures:  

• Neem contact op met de arts-microbioloog via het huisartsenlijn (088-6242293 of 

secretariaat 088-6243111). 

• De test is beschikbaar tussen 08.00 uur tot 16.00 uur (dit is de tijd van aankomst 

op het LMMI) 

• Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. 

• Zorg dat het materiaal met spoed ingeleverd wordt aan het loket van het LMMI in 

Isala Zwolle (Vlinder 1 op de 2e verdieping [bordjes V1.2]). 

Let op: de diagnostiek (Influenza) is beschikbaar tijdens het griepseizoen.  

 

 

Consultatiefunctie handtherapeuten Isala Hand-Pols 

Centrum realiseert aanzienlijke reductie doorverwijzing 

medisch specialist  

Het Isala Hand- en Polscentrum biedt huisartsen vanaf maart 

2021 een laagdrempelige consultatiefunctie van 

handtherapeuten. De huisarts kan rechtstreeks, zonder 

tussenkomst van de plastisch chirurg, verwijzen naar de afdeling 

handtherapie van Isala. Hiermee kunnen we patiënten sneller 

helpen op de juiste plek. Maar tevens kunnen wij met elkaar op 

deze manier zorgkosten besparen en onnodige doorverwijzingen 

naar de plastische chirurgie voorkomen. >lees verder  
 

Vragen patiënten cardiologie 

Komende periode sturen we een brief naar alle patiënten die bij Isala een ICD of 

pacemaker geïmplanteerd hebben gekregen. We doen dit omdat we ons kunnen 

voorstellen dat mensen vragen hebben na berichten in de media over ICD’s en 

pacemakers bij Isala. In deze brief lichten we toe hoe we met ICD’s en pacemakers 

omgaan en hoe het nu op de poli gaat. Alles wat in de brief staat en meer informatie is te 

vinden in een aparte vraag & antwoordrubriek op onze website: 

www.isala.nl/vragencardiologie. 
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Voorlichtingsavond voor patiënten met prostaatkanker en hun naasten  

Isala Oncologisch Centrum & Prostaatkankerstichting organiseren een voorlichtingsavond 

voor patiënten met prostaatkanker en hun naasten. Dinsdag 21 maart 2023, 18.30 - 

21.00 uur - auditorium Isala Zwolle. >lees verder  

 

 

Betere schouderzorg dankzij intensieve samenwerking 

Snelle en goede schouderzorg op de juiste plek. Dat is de 

doelstelling van het Schoudernetwerk Groot Zwolle (SNGZ), een 

samenwerkingsverband van bijna tachtig gespecialiseerde 

fysiotherapeuten en twee orthopedisch chirurgen van 

Isala. >lees verder  
 

 

 

Extra aandacht voor naasten van mensen met kanker  

Ook naasten worden flink geraakt als hun dierbare kanker heeft. 

Het normale leven verandert, niks is meer vanzelfsprekend. 

Zeker in de behandelperiode, maar ook daarna. Hoe blijf je als 

naaste in balans? 

De zorgen over en zorg voor je geliefde, communicatie met je 

sociale omgeving en praktische (gezins)zaken komen op je bord, 

ook vragen over de toekomst kunnen je bezighouden. Daarom 

heeft IntermeZZo meerdere ontspanningsactiviteiten voor 

naasten. >lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

Windesheim, AppBakkers en Isala werken samen aan AI 

oplossingen in de zorg 

Dat AI toekomst heeft in de zorg, is een feit. Het is echter niet 

iets wat je er zo maar even bij doet naast je dagelijkse werk in 

het ziekenhuis. Daarom is Isala enorm blij met de samenwerking 

met de AppBakkers (software en app leverancier) en met 

Windesheim, het lectoraat ICT innovaties in de zorg. 

Wetenschappelijk onderzoeker Joris van Dijk: ‘Sommige 

studenten zijn echt rammend goed, wij leren ook van hen.’ Extra 

kers op de taart is een subsidie van 200.000 euro van Tech for 

Future. >lees verder  
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Komen en gaan 

 

Medische staf 

Komen 

01-02-2023          H. (Harmke) Petter, GZ psycholoog 

01-02-2023          G.E. (Gerdien) Veenendaal-Venema, longarts 

  

Gaan 

28-02-2023          dr. E.C. (Ellen) Dompeling, internist-hematoloog  

 

 

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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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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