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Herziening van werkafspraak Langdurige Pijn 

Specialist en huisarts weten hoe moeilijk het kan zijn om patiënten met (dreigende) 

langdurige pijn op de juiste plek zorg aan te bieden. De werkgroep, bestaande uit 

huisartsen en revalidatie-artsen van Isala, Vogellanden en CIR, heeft drie jaar gewerkt 

aan een herziening. Regionaal is het RPZ (Regionaal Pijncentrum Zwolle) opgericht. Het 

RPZ beschikt over een site waar voor patiënten en verwijzers veel informatie te vinden is 

over langdurige pijn en behandelmogelijkheden. We hopen dat de komende  jaren de 

onderlinge samenwerking hiermee verder gaat verbeteren. De werkafspraak is voorzien 
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van doorkliks naar praktische documenten. In de werkafspraak staat de huisarts centraal: 

deze voert de regie. Om deze werkafspraak te implementeren start in mei een 

Interlineprogramma, waarbij ook paramedische hulpverleners aanwezig zullen zijn. Het 

gaat daarbij om fysio- en oefentherapeuten met speciale aandacht voor langdurige pijn 

patiënten. MCC Klik wenst ieder een goede samenwerking op dit terrein. 

De werkafspraak Langdurige pijn en documenten staan op de website en in de app van 

MCC Klik. 

  

Herziening van de werkafspraak DM2 

Afgelopen maanden is er door internisten, huisartsen en apothekers gewerkt aan de 

herziening van de werkafspraak Diabetes Mellitus type 2. Speciale aandacht graag voor de 

mogelijkheid om een teleconsult af te spreken met de internist via Porta Vita. Dit betreft 

geen verwijzing zoals velen ten onrechte denken. Verder aandacht voor de plaats van het 

HbA1c : gebruik dit nooit voor het stellen van de diagnose DM2. Als derde item is het 

belangrijk te weten dat braken (lees dehydratie) bij gebruik van metformine noodzaakt 

tot laagdrempelig overleg / verwijzen. Verder is  er een aantal aanpassingen in de 

medicatie-advisering doorgevoerd. En tot slot staat onderstreept dat de tabletten 

gliclazide 30 (langwerkend preparaat) en gliclazide 80 (middellang werkend) niet 

onderling uitwisselbaar zijn. 

MCC Klik vertrouwt graag op een goed gebruik van de werkafspraak DM2 en een 

vruchtbare samenwerking ten nutte van de patiënten. 

  

TIM van de maand 

In deze nieuwe rubriek willen we regelmatig een transmuraal incident als voorbeeld geven 

voor een ieder om van te leren. 

  

“Op een dwaalspoor met grote gevolgen voor het personeel… 

Augustus 2018 werd een fors rokende man met een ongezonde leefstijl verwezen met in 

de verwijsbrief “verdenking longkanker’. In de verwijsbrief was het “vakje” 

voorgeschiedenis leeg en de patiënt gebruikt geen medicatie.  

De klachten die hij heeft, de foto en de PETscan passen goed bij deze verdenking. 

Bij de intake (na de PETCT) bij de longarts, komt in de anamnese de ziekte TBC echter 

steeds naar voren.” >lees verder 

  

Uw antwoorden bij de Ochtendspits, een leermoment op herhaling 

Eén van de Ochtendspitsvragen die afgelopen tijd aan de huisartsen voorgelegd werd ging 

over epifysiolysis capitis femoris. De vraag was op welke voorkeursleeftijd deze optreedt. 

De vraag was eerder gepresenteerd in januari 2016, toen de Ochtendspits net gestart 

was. Toen werd de vraag  door 37,7% juist beantwoord. Het cumulatieve percentage nu 

is 36,4%.  Er is dus sprake van achteruitgang! Wellicht een goede reden deze 
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werkafspraak nog eens op te zoeken. 

  

Overleglijnen huisartsen en spoedlijnen 

Herinnering: alle specialismen in Isala hebben een huisartsenlijn, waarmee huisartsen 

tijdens kantoortijden voorrang krijgen voor het maken van afspraken en vragen. U wordt 

dan gelijk met de poli doorverbonden. U vindt de telefoonnummers op https://mcc-

klik.nl/wie-is-wie onder ‘overleglijnen voor huisartsen’ en op ‘het groene kaartje’. Wilt u 

dit groene kaartje? Stuurt u dan een bericht naar n.m.h.van.vliet@isala.nl 

  

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  

 

 

 

Donderdag 9 mei van 15.00 -18.00 uur: ‘Connecting the 

dots, het begint bij jezelf’ - Symposium ter ere van 

opening Isala MS-centrum 

Wij zijn trots dat ons MS-centrum in Isala Diaconessenhuis op 9 

mei het officiële Vlinderkeurmerk van het MS Fonds ontvangt. 

Dit keurmerk ontvangen ziekenhuizen die excellente zorg bieden 

aan mensen met MS. Isala ontvangt dit keurmerk vanwege haar 

expertise op het gebied van MS. Zo is een multidisciplinair 

zorgteam een belangrijke voorwaarde om dit keurmerk in 

ontvangst te mogen nemen. Dit vieren wij graag met al onze 

MS-patiënten én met u. Meer informatie en aanmelden: >lees 

verder  
 

 

 

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:  
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 Woensdag 15 mei 2019: verdachte 

huidafwijkingen  >lees verder 

 Woensdag 26 juni 2019: deze datum staat nog open. 

Vakgroepen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden. 

 Woensdag 18 december 2019: deze datum staat nog 

open. Vakgroepen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich 

melden. 

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  
 

 

 

Vrijdag 14 juni Benefietdiner co-assistenten Isala 

Beste huisartsen uit de regio Zwolle en Meppel, 

Jaarlijks organiseert een groep co-assistenten een benefietdiner 

voor specialisten, arts-assistenten en co-assistenten uit de Isala 

klinieken. Dit jaar willen wij ook graag huisartsen uit de regio 

uitnodigen. De avond zal bestaan uit een diner, muzikaal 

optreden en veiling. Het benefietdiner vindt plaats op 14 juni 

2019. De kaartverkoop zal vanaf 8 april via onze website van 

start gaan. Het belooft een geslaagde avond worden! >lees 

verder  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Tips verwijzers: verwijzen met uw eigen AGB-code 

 Nieuw aanbod Isala locatie Zwolle: diagnostiek 

bevolkingsonderzoek darmkanker (alleen doorgeven 

medische gegevens) 

> lees verder  
 

Openstelling radiologie voor huisartsen op zaterdag en zondag 

Huisartsen kunnen in Isala op de ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel op zaterdag en 

zondag conventionele röntgenfoto’s aanvragen van de extremiteiten. Dit voor patiënten 

waarbij u twijfelt of er een fractuur is en patiënt niet om andere redenen toch naar de 
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SEH moet (bv bij een HET, bewustzijnsverlies, stomp buiktrauma). De radiologie 

afdeling is voor huisartspatiënten opengesteld van 10.00 tot 16.00 uur. > lees 

verder  
 

 

Speeddate met de dermatoloog 

In de huisartsenpraktijk presenteert 1 op de 6 patiënten zich met een zorgvraag over een 

klacht aan de huid. Daarnaast is er een stijging van volwassen patiënten dat de huisarts 

consulteert met een vraag over een verdachte huidafwijking. 

Het Isala Dermatologisch centrum biedt in 2019 aan 10 enthousiaste, bij voorkeur net 

startende, huisartsen de mogelijkheid om een dagdeel met de dermatoloog in Zwolle mee 

te draaien middels een ‘speeddate’. 

Aanmelden? Mail naar Diewerke van Losenoord, manager Isala Dermatologisch Centrum, 

d.a.van.losenoord@isala.nl  >lees verder  

 

 

 

Feestdagen voorjaar 2019: aangepaste bezoek- en 

openingstijden Isala 

Tijdens de feestdagen dit voorjaar zijn er enkele aanpassingen in 

de bezoek- en openingstijden van Isala en Isala 

Diaconessenhuis. > lees verder  
 

 

Toestemming patiënt voor tonen gegevens op zorgverlenersportaal 

Het Isala Zorgverlenersportaal geeft zorgverleners buiten Isala inzicht in het dossier van 

hun eigen patiënten. U heeft alleen inzage in het dossier van uw patiënt, als hij of zij 

toestemming heeft gegeven: ook wel opt-in in de wet genoemd. Patiënten kunnen 

toestemming geven via:  

 MijnIsala.nl, waar patiënten digitaal toestemming kunnen geven via hun 

persoonlijke patiëntenportaal. 

 Isala vraagt patiënten in de polikliniek en kliniek om toestemming. 

 Isala heeft toestemmingskaartjes verspreid via de huisartsen en verpleeghuizen. 

 Patiënten kunnen via de website van Isala ook een formulier printen en invullen. 

 

 

Muziek raakt op de Intensive care 

De Intensive care (IC) van Isala startte vrijdag met een nieuw 

project; tweewekelijkse live muziekoptredens. Een opname op 

de IC kan voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis 
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zijn, dit blijkt ook uit onderzoek. Muziek heeft invloed op de 

sfeer op de afdeling waardoor het niet alleen positief werkt voor 

de patiënt, maar ook voor de familie en het personeel. > lees 

verder 

 

Gitarist Sytze Bakker speelde vrijdag onder andere voor Bert, 

zijn vrouw Ardi en dochter Lotti. Zijn andere dochter, Silke, kon 

niet aanwezig zijn.  (foto © 2019 Pedro Sluiter)   
 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Zorgpad COPD vernieuwd 

Vanaf half april is het zorgpad voor patiënten met COPD in Isala 

Zwolle veranderd. Het diagnostisch traject, dat patiënten met 

een vermoeden van COPD ingaan, is aangepast. Er wordt veel 

meer ingezet op zelfregie en we kijken veel beter op welke 

manier een patiënt begeleiding kan krijgen. Dicht bij huis in de 

eerste lijn, via Telemonitoring op afstand of via het reguliere 

zorgpad in de tweede lijn. De manier van verwijzen verandert 

voor u als huisarts niet. Aan de herziening van de werkafspraak 

COPD wordt gewerkt. >lees verder  
 

 

Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname 

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten dat is opgenomen met een longaanval wordt 

hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Vaak komt 

dit doordat ziekenhuiszorg niet goed aansloot op de situatie thuis. 

In samenwerking met ProScoop, de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland 

voor goede zorg en gezondheid dichtbij, heeft Isala daarom een samenwerking opgezet 

tussen eerste- en tweedelijns professionals om dit proces te verbeteren. Kaderartsen 

COPD Frank Oldenhof (Zwolle) en Bert van Bremen (Meppel) zijn bij de samenwerking 

betrokken geweest. >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 

 

Medische staf: 

Komen 

01-04-2019   Rik Hermanides, cardioloog 
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01-04-2019   Gertjan Wagenvoort, microbioloog 

01-04-2019   dr. Gemma Maters, GZ psycholoog 

15-04-2019   Fahim Azizi, radioloog 

01-05-2019   Miguel Lemmert, interventiecardioloog  
 

 

 

 

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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