
  

 

View this email in your browser  

  

  

 

September 2019  

  

 

 

 

MCC Klik  

 

Werkafspraak MRSA 

De werkafspraak MRSA is onlangs aangevuld met adviezen voor de praktijkassistente en 

de huisarts over de hygiëne die in acht kan worden genomen bij het afnemen van de 

kweken. Het gaat om beschermingsmaatregelen om de MRSA bacterie niet de kans te 

geven de gezondheidswerker te infecteren. Lees deze maatregelen in de werkafspraak 

MRSA. 

  

Werkafspraak Fluor vaginalis en SOA 
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De werkafspraak Fluor vaginalis en SOA van de afdeling microbiologie is geactualiseerd. 

De conclusie is dat er eigenlijk nog niets veranderd is in de bestaande 

onderzoeksmogelijkheden. Er zijn geen nieuwe items toegevoegd. Lees verder: 

Werkafspraak Fluor vaginalis en SOA 

  

Herziening werkafspraak Nierfunctiestoornissen 

De afgelopen maanden hebben nefrologen en huisartsen zich gebogen over de 

werkafspraak Nierfunctiestoornissen. Deze werkafspraak is herzien. In de werkafspraak 

maar ook onder hulpdocumenten is een schema te vinden betreffende controlefrequenties 

van patiënten met chronische nierschade (CNS) en een handig schema met advies over 

verwijzing naar de 2de lijn. Deze schema’s zijn ook handig voor de POH’s om in de 

praktijk te gebruiken. 

  

Mochten er nog vragen zijn over deze werkafspraak dan kan MCC Klik daarover benaderd 

worden via info@mccklik.nl 

Lees hier de herziene Werkafspraak Nierfunctiestoornissen, en ga naar de 

Hulpdocumenten op de website van MCC Klik om de schema’s te benaderen. Zoek in het 

tabblad Hulpdocumenten en vervolgens bij Nierfunctiestoornissen. 

  

Feces calprotectine bepaling in de 1ste lijn 

Regelmatig krijgen MDL artsen de vraag binnen over de interpretatie van een verhoogd 

calprotectine. Calprotectine is een eiwit uit leukocyten dat bij ontsteking in de darm 

vrijkomt. Het kan gebruikt worden bij het monitoren van ziekte activiteit bij patiënten met 

een chronische inflammatoire darmziekte (IBD). In een recent Engels onderzoek werd de 

waarde van calprotectine in de huisartsenpraktijk onderzocht (Evaluation of a faecal 

calprotectin care pathway for use in primary care. James Turvill, et al. Primary Health 

Care Research & Development 2016;17(5):428-36). >lees verder 

  

PIM komt eraan 

Om naast onze TIM (Transmuraal Incident Melden ) ook positieve berichten aan elkaar te 

kunnen doorgeven is PIM (Positieve Intercollegiale Melding) toegevoegd op de website 

van MCC Klik onder “home”. 

Zodra PIM ook op de MCC app te gebruiken is, volgt hierover een bericht. 

Wij hopen dat PIM net als TIM intensief gebruikt gaat worden om onze onderlinge 

samenwerking te optimaliseren. 

  

Deelnemen aan Wie is Wie 

In de telefoonlijsten Wie is Wie op de website en in de app van MCC Klik staan de 

contactgegevens van alle huisartsen, specialisten, apothekers en specialisten 
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ouderengeneeskunde. Neemt u nog niet deel aan deze Wie is Wie-lijsten en wilt u dat 

wel? Neem dan contact op met info@mccklik.nl  
 

 

 

Agenda  

 

 

16 oktober 2019: nascholing huisartsen Zwolle en Meppel -  Nut en noodzaak 

van diagnostiek bij orthopedische klachten  - auditorium Isala Zwolle 

Karlijn van Overvest, orthopedisch chirurg bij het Isala Beweegcentrum, houdt een lezing 

over het belang van een goede diagnostiek rondom klachten aan het bewegingsapparaat. 

In deze lezing wordt samen met verwijzers gekeken naar praktische handvatten in de 

orthopedische diagnostiek. In samenwerking met de WDH Zwolle. Voor meer informatie 

en aanmelden: klik hier.  
 

 

 

7 november 2019 Zwolse Nieuwe: regionale 

kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten regio 

Meppel en Zwolle - auditorium Isala Zwolle 

Save de date: de jaarlijkse kennismakings- en 

nascholingsavond voor huisartsen en specialisten: de Zwolse 

nieuwe.  

 

 

19 november, 26 november en 3 december: nascholing eerstelijnsdiagnostiek 

voor huisartsen en assistenten regio Zwolle en Meppel - auditorium Isala Zwolle 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de nascholing van afdelingen 

Klinische chemie, Medische microbiologie, Pathologie en Radiologie. Door de invoering van 

HiX hebben wij vorig jaar geen nascholing georganiseerd. Dit jaar pakken we de 

handschoen weer op met een veelzijdig avond die in het teken staat van het kind. Wij 

hopen van harte dat u bij de nascholing aanwezig kunt zijn. Op deze manier blijven we in 

contact en kunnen we van elkaar blijven leren. Een goede multidisciplinaire samenwerking 

versterkt de zorg voor onze patiënt. >lees verder  
 

 

10 december 2019: Isala Wetenschapsavond 

Op dinsdag 10 december a.s. vindt de 20e editie van de Isala 

Wetenschapsavond plaats. Tijdens de Isala Wetenschapsavond 

krijgen onderzoekers in Isala de kans om hun werk te 

presenteren en kennis uit te wisselen met collega-onderzoekers 
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in Isala. De Innovatie- & Wetenschapsraad nodigt u van harte uit 

deze avond bij te wonen. >lees verder  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij: 

-Voor de locatie Zwolle is het nu mogelijk om een 

longfunctieonderzoek aan te vragen. 

-Terugkoppeling diagnostiekaanvraag per Edifact. 

>lees verder  
 

Orthopedie 1,5-lijnsspreekuur nu ook in Zwolle-Zuid 

In navolging van het succesvolle 1,5-lijns spreekuur in Meppel is er ook een 1,5-lijns 

orthopediespreekuur in huisartsenpraktijk Zuyderhart van start gegaan! Kees Verheyen, 

orthopedisch chirurg, en Marijke de Vries, kaderhuisarts bewegingsapparaat, doen het 

spreekuur. 

Patiënten met orthopedische problemen kunnen verwezen worden naar het spreekuur. 

Groot voordeel voor de patiënt is dat het eigen risico hiervoor niet aangesproken wordt. 

Aanvullend onderzoek zoals foto’s of laboratoriumonderzoek gaan zoals gebruikelijk wel 

van het eigen risico af. 

Voor een afspraak kunnen patiënten bellen met praktijk Zuyderhart. Voor informatie over 

hoe te verwijzen klik hier: https://zuyderhart.nl/orthopedie-spreekuur/.  Hier kunt u 

informatie vinden voor de verwijzende huisarts, een sjabloon voor een verwijsbrief en een 

informatiebrief voor de patiënt. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@zuyderhart.nl 

  

Onderzoek sportgeneeskunde: patiënten gezocht 

We willen jullie informeren over een lopend onderzoek op de afdeling sportgeneeskunde 

in Isala Zwolle. Met dit onderzoek willen wij het effect van excentrische oefentherapie 

voor chronische midportion achillespees tendinopathie (pijn 5 tot 7 cm boven de 

aanhechting van de achillespees aan het hielbot) onderzoeken. Het onderzoek zal de 

naam EXPAT studie dragen (effectiviteit van EXcentrische oefentherapie bij Patiënten met 

chronische midportion Achillespees Tendinopathie). >lees verder 

  

Extra nazorg voor COPD-patiënten 

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, wordt 

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

panelgesprekken met COPD patiënten blijkt dat de zorg vanuit het ziekenhuis vaak niet 
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goed aansluit bij de thuissituatie. Patiënten geven ook aan dat een huisbezoek van een 

eerstelijns longverpleegkundige de zelfredzaamheid van de patiënt helpt te 

verbeteren.  >lees verder  
 

 

 

Steeds meer patiënten raadplegen MijnIsala 

Zoals we u reeds eerder meldden, wordt het patiëntenportaal 

MijnIsala - dat rechtstreeks gekoppeld is aan ons elektronisch 

patiëntendossier - stapsgewijs uitgebreid met nieuwe 

inzagemogelijkheden en functionaliteiten. Steeds meer 

specialismen zetten voor hun patiënten een zogenaamde e-

zorgprofiel klaar in MijnIsala. Dat is een pakketje specifiek voor 

een zorgtraject en kan bestaan uit: een vragenlijst, folder, 

filmpje en/of e-consult. Met een e-consult stelt de patiënt via 

een beveiligde e-mail een medische vraag aan de behandelaar. 

>lees verder  
 

 

 

Isala slaagt voor VIPP audit Medicatie 

Isala heeft de medicatiedoelstellingen behaald binnen het 

Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen 

patiënt en professional (VIPP). Daarmee is de controle van 

thuismedicatie voorafgaand aan behandeling in het ziekenhuis 

verbeterd en kan Isala nu digitale recepten versturen. 

Belangrijke stappen in het veiliger maken en verder digitaliseren 

van het medicatieproces. >lees verder  
 

 

 

Meer aandacht voor nazorg bij kanker door inzet 

ondersteuningsconsulent 

Mensen die leven met of na kanker ervaren vaak ingrijpende, 

soms blijvende gevolgen van hun ziekte en behandeling. Om die 

groep mensen en hun naasten te helpen bij het omgaan met die 

gevolgen, introduceert Isala Oncologisch centrum de 

ondersteuningsconsulent. Het inzetten van een 

ondersteuningsconsulent is een landelijk initiatief. Isala geeft op 

unieke wijze inhoud aan ondersteunende zorg door dit aan te 

bieden in Nazorgcentrum IntermeZZo. >lees verder  
 

 

 

Komen en gaan 
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Medische staf: 

Komen 

01-09-2019        Dirk Dietz de Loos, KNO-arts 

01-09-2019        Sander Manders, SEH-arts  
 

 

 

Voorstellen: Erik Phernambucq, radiotherapeut 

Sinds de zomer van 2017 ben ik werkzaam als radiotherapeut-

oncoloog in Isala, en recent in vaste dienst gekomen. Vandaar 

deze mooie gelegenheid om me even voor te stellen.  
 

 

Tijdens mijn opleiding in het VU medisch centrum (tegenwoordig Amsterdam UMC) had ik 

veel affiniteit met longziekten/-oncologie wat uiteindelijk leidde tot een promotie op de 

behandeling van lokaal gevorderd niet-kleincellig bronchuscarcinoom. Gedurende het 

promotietraject kwam ik in aanraking met de radiotherapie, en wist ik waar mijn hart lag. 

Met veel plezier werk ik nu 2 jaar in Zwolle, en woon zelf in IJsselmuiden met mijn vrouw 

en twee kinderen. 

Naast de in opzet curatieve behandelingen met radiotherapie, haal ik ook veel voldoening 

uit de palliatieve mogelijkheden om patiënten te kunnen helpen, bijvoorbeeld bij pijnlijke 

botmetastasen. In 2018 hebben we samen met MCC Klik de mogelijkheid gecreëerd om 

patiënten hiervoor ook via ZorgDomein te kunnen verwijzen. Dit kan via: Medisch 

specialistische zorg → Anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde → Oncologische 

pijn → Verwijsafspraak radiotherapie tbv pijnbestrijding. 

Binnen Isala is er veel aandacht voor verbetering van bestaande behandelingen maar ook 

voor nieuwe behandeltechnieken. Een voorbeeld hiervan waar ik zelf ook betrokken bij 

ben, is MR-HIFU (MRI-High Intensity Focused Ultrasound), waarbij met behulp van 

verhitting via geluidsgolven pijnlijke botmetastasen palliatief behandeld kunnen worden. 

Dit was eerder al een optie voor patiënten als zij onvoldoende op bestraling reageerden. 

Momenteel wordt de toegevoegde waarde van deze behandeling ook onderzocht in een 

studie met de combinatie radiotherapie en MR-HIFU, later zal er ook een gerandomiseerde 

studie volgen: https://www.isala.nl/nieuws/onderzoek-naar-pijnverlichting-bij-

uitzaaiingen-in-bot/. 

Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking, en hoop daarom ook vele jaren met 

jullie te mogen samenwerken.  
 

 

Gaan 

01-09-2019        Fleur van Dijk, klinisch geneticus 

01-09-2019        dr. Richard van Lingen, neonatoloog 

30-09-2019        Rob Gründeman PhD, klinisch fysicus  
 

Huisartsen:  
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 Huisarts mevrouw J. (Janita) Minderhoud is per 01-09-2019 gestart op de 

Schuttevaerpraktijk in Dedemsvaart als HIDHA. 

 Huisarts J. (Jan) de Groot heeft afscheid genomen van Groepspraktijk Huisartsen 

Dalfsen. Huisarts M.G. (Martijn) Schouten neemt zijn werkzaamheden over. 

 

 

 

 

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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