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Werkafspraak Communicatie 

De huidige MCC klik werkgroep Communicatie heeft de werkafspraak over communicatie 

herzien. Voorheen stonden een uitgebreide en verkorte versie op de site. Deze twee zijn 

vervangen door één overzichtelijk document. MCC Klik hoort het graag als gebruikers 

items missen zodat deze bij een volgende herziening kunnen worden toegevoegd. 

Samenwerking ten bate van de patiënt is zeer belangrijk en duidelijkheid hierover geeft 

meer werkplezier en begrip voor elkaar. Lees hier de herziene Communicatieafspraken. 

  

https://mailchi.mp/c7b947c60c07/klik-actueel-februari-2019?e=48542b0010
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Overlijden van Peter van den Berg 

MCC Klik wil in deze editie van Klik actueel niet ongenoemd laten dat Peter van den Berg 

26 januari jl. is overleden. Hij heeft een actieve en prettige bijdrage geleverd aan de 

werkafspraak en Interlinescholing Lumbaal Radiculair Syndroom. Helaas moest hij al in 

een vroeg stadium van de reeks Interlinepresentaties in de Hagro’s afhaken. In de 

werkgroep leerden we hem kennen als een betrokken, trouw aanwezige deelnemer die 

zich oprecht wilde inspannen voor een betere samenwerking. Wij danken hem voor zijn 

goede voorbeeld hierin en hopen dat nog velen zich willen inzetten zoals hij dat gedaan 

heeft ter versterking van 1ste-2de lijns-samenwerking.  

 

 

 

Klik Matching 2018 een verslag huisarts –radiotherapeut 

De collega’s  Coen Hartman, huisarts en Onne Reerink, 

radiotherapeut  hadden een Klik Match in het afgelopen jaar. 

Hun verslag leest u hier. 

Bent u ook enthousiast:  klik hier voor het aanmeldformulier  
 

 

Geef mutaties door aan MCC Klik 

Komt er een nieuwe collega in uw organisatie werken of gaat een collega weg? Geef deze 

mutaties door via info@mccklik.nl en deze worden verwerkt in de database en in de 

telefoonlijst Wie is Wie. De nieuwe collega ontvangt vervolgens inloggegevens voor de 

website en app.  
 

 

 

Agenda  

 

 

 

Dinsdag 16 april 2019 17.30 - 21.00 uur: ‘Samen sterk en 

vertrouwd’ - Symposium Isala Oncologisch centrum 

Al 10 jaar verzorgt Isala Oncologisch centrum een veelheid aan 

topklinische oncologische functies. We willen de best mogelijke 

oncologische zorg voor patiënten in de regio bieden. Daarin is 

een goede samenwerking met de eerste lijn onmisbaar in deze 

vaak langdurige behandeltrajecten, omdat we goede zorg en 

begeleiding bij kanker niet alleen kunnen. Die samenwerking 

willen we steeds verbeteren. Daarom nodigen we u uit voor het 

symposium ‘samen sterk en vertrouwd’. Meer informatie en 

aanmelden: >lees verder  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=6a3edeb98d&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=ba0a129f7a&e=48542b0010
mailto:info@mccklik.nl
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Scholingsdata Isala – Medrie 2019 

De Isala Academie en de huisartsen nascholingsorganisatie 

(WDH) werken sinds 2016 met een gezamenlijk 

nascholingsbeleid voor huisartsen. Het doel is om inhoudelijk 

afgestemde nascholingen te organiseren die ook passen in de 

(volle) nascholingskalender van huisartsen. Per jaar zijn er drie 

Isala/WDH-nascholingen beschikbaar. Voor 2019 zijn de 

volgende data vastgelegd:  
 

 

 Woensdag 6 maart en 15 mei 2019: verdachte huidafwijkingen  >lees verder 

 Woensdag 26 juni 2019 

 Woensdag 18 december 2019 

Wilt u als vakgroep een huisartsgerichte nascholing organiseren in 2019? Neem dan 

contact op met Janet Manden van de Isala Academie. j.manden@isala.nl  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Nieuwe verwijzers 

 Nieuw startscherm 

 Uitval verwijzingen/aanvragen: verkeerde AGB-code 

>lees verder  
 

 

Gezamenlijk plan Zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen 

11 februari presenteerden ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en 

Zilveren Kruis hun gezamenlijk plan voor het behoud van zorg in de regio aan de 

Zorgtafel van de Provincie Drenthe. Samen vormen zij het kernteam Zorg voor de regio. 

>lees verder  
 

 

IntermeZZo en Oncologisch centrum inspireren 

professionals uit hele land 

‘Wat een inspirerend en waardevol voorbeeld over samenwerking 

in psychosociale oncologische zorg’, was een veelgehoord 

compliment na de landelijke bijeenkomst voor ziekenhuizen en 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=966ca7aebb&e=48542b0010
mailto:j.manden@isala.nl
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0e9d45cef1&e=48542b0010
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=eb73c91cf2&e=48542b0010


  

 

oncologische centra alsmede collega-(inloop)huizen van 

Nazorgcentrum IntermeZZo. 

>lees verder  
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Thuis blijven bij pijn op de borst 

Pijn op de borst kan veel oorzaken hebben. Het is belangrijk om 

dit met de huisarts te bespreken. En bij spoedgevallen staat de 

ambulance snel voor de deur. Toch blijkt op de Eerste 

hartlonghulp vaak dat er niets aan de hand is. Hoe fijn zou het 

zijn, als je dit goede nieuws thuis al krijgt en dus niet mee hoeft 

naar het ziekenhuis! Een team, bestaande uit Isala Hartcentrum, 

het Isala Klinisch chemisch laboratorium en Ambulance 

IJsselland doen hier onderzoek naar. De eerste resultaten zijn 

veelbelovend. >lees verder 

(Op de foto: Dominique van Dongen, arts-onderzoekster en cardioloog in 

opleiding bij Isala Hartcentrum)  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

 

Medische staf 

Komen:  

 01-02-2019 M. Kloosterziel, Chef de clinique Neurologie. 

Mijn naam is Mark Kloosterziel en ik ben sinds begin februari 

werkzaam als neuroloog op de locaties Meppel en Zwolle. 

Na de geneeskunde-opleiding in Groningen en de neurologie-

opleiding in Den Haag zal ik het komende jaar de neurologie in 

de volle breedte beoefenen, met als uiteindelijk aandachtsgebied 

Multiple Sclerose. Mijn voornaamste hobby is tennis, bij voorkeur 

op het gemalen baksteen. Ik kijk uit naar onze samenwerking en 

hoop daarin laagdrempelig bereikbaar te zijn.  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=cc1b78e591&e=48542b0010
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 01-02-2019 N. Schoenmaker, neuroloog/kinderneuroloog 

Via deze nieuwsbrief stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is 

Niels Schoenmaker, ik ben per 1 februari van dit jaar werkzaam 

als neuroloog/kinderneuroloog in Isala (locaties Zwolle en 

Kampen).  
 

 

Zowel mijn studie geneeskunde als opleiding tot neuroloog heb ik aan het Academisch 

Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) gevolgd. Aansluitend aan mijn opleiding ben ik 

werkzaam geweest in het Emma Kinderziekenhuis van het AMC voor een fellowship 

kinderneurologie, gevolgd door een stage kindergeneeskunde en neonatologie aan het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Afgelopen 

zomer heb ik mijn registratie behaald als door de Nederlandse Verenging voor 

Kinderneurologie erkend kinderneuroloog. Tussentijds ben ik tevens werkzaam geweest 

als algemeen neuroloog in het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk en waarnemend 

neuroloog met aandachtsgebied kinderneurologie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te 

Amsterdam. 

De zorg voor kinderen met een neurologische aandoening of klacht heeft vaak een sterk 

multidisciplinair karakter met betrokken medici en paramedici in zowel de eerste-, 

tweede- als derdelijn. Ik zie zeer uit naar de uitdaging om samen met u de komende 

jaren de soms ingewikkelde zorg voor deze kinderen zo optimaal mogelijk in te richten en 

hoop op een prettige en laagdrempelige samenwerking!  
 

 

Gaan: 

J.P. Braakhekke, neuroloog, en C. de Groot, apotheker, hebben hun lidmaatschap van de 

VMS-I per 1 februari beëindigd.  
 

 

 

In gesprek met u: verkeerd e-mailadres in vorige Klik 

actueel 

Beste huisartsen, 

Ruim een half jaar geleden heb ik het relatiebeheer van Daniëlle 

van Hemert in de regio Zwolle overgenomen. Sinds 1 januari heb 

ik een nieuwe collega, Marja Zwaan, die zich met name bezig 

gaat houden met de projecten tussen de eerstelijn en het 

ziekenhuis. Dat geeft mij nu de tijd om langs te gaan bij de 

huisartsen in de regio Zwolle om persoonlijk kennis te maken en 

de laatste ontwikkelingen te bespreken. Dus bij deze de oproep 

om mij uit te nodigen bij uw huisartsen(praktijk) en/of (hagro-

)overleggen! In het bericht van januari stond mijn e-mailadres 

verkeerd vermeld: hierbij het juiste n.m.h.van.vliet@isala.nl, 

(038) 424 2301  
 

mailto:n.m.h.van.vliet@isala.nl


  

 

 

 

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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