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Herziening WA Bloedspiegels van geneesmiddelen 

Met de afdeling farmacologie van Isala is de werkafspraak doorgenomen en zonder 

wezenlijke veranderingen weer op de site geplaatst. Misschien goed om er een kijkje te 

nemen. Zie de MCC werkafspraak Bloedspiegels van geneesmiddelen.  

  

WA Colon en Rectum onderzoek aangepast. 

De bovenstaande werkafspraak is aangepast op het item IBD (Inflammatory Bowel 

Disease). 

https://mailchi.mp/80afd9881db0/klik-actueel-november-2019?e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=d9c4419613&e=2f39541ceb


  

Het gebruik van de calprotectine test  in feces bij volwassenen staat hier vermeld. Tevens 

is er een doorklik naar uitgebreidere informatie over de calprotectine test. 

Zie verder de MCC Klik werkafspraak Colon en Rectum onderzoek 

  

MCC Klik Werkafspraak Pijn is herzien 

De werkgroep Pijn heeft de MCC klik werkafspraak Pijn geheel herzien. Voor een deel is 

het een aanvulling op het formularium Zwolle-Meppel. Na uitleg over nociceptieve en 

neuropathische pijn spitst deze werkafspraak zich toe op pijn met lichamelijke oorzaken. 

De meest voorkomende pijnsyndromen staan genoemd en zijn van behandel- en/of 

verwijsadvies voorzien. Zie de MCC Klik werkafspraak Pijn. 

  

PIM online 

Sinds kort is de PIM, Positieve Intercollegiale Melding, “online”. Een landelijke primeur. 

Via de app van MCC Klik kunt u een aardige of positieve ervaring naar uw collega zenden. 

Maak er naast de TIM gebruik van! Onze regisseur zendt uw reactie door naar de 

betreffende collega. PIM kan ons aller plezier in het werken zeker vergroten. 

Mocht op de app van MCC Klik PIM niet te vinden zijn, dan even via de App Store of Play 

Store MCC Klik updaten. Via de website is het PIM formulier ook te vinden. 

We wachten op uw reacties..... 

  

De eerste PIM melding! 

Bij een patiënt wordt de medicatie gewijzigd. Er is sprake van een afbouwschema bij 

Carbamazepinegebruik. Meneer gebruikt 1400mg per dag en de bedoeling is af te bouwen 

met 100mg per dag. In het computersysteem staat echter dat meneer nu 1000mg per 

dag gebruikt, wat dus onjuist is. De Isala Apotheek merkt dit gelukkig op en neemt 

contact op met Sein waar meneer onder behandeling is. Door de alertheid van de 

apotheek werd voorkomen dat de medicatie met 500mg op de eerste dag afgebouwd zou 

zijn!  

 

Afscheid van Ria Couwenberg als coördinator van de werkafspraken 

Per januari 2020 neem ik afscheid bij MCC Klik. Ik heb 4 jaar met erg veel plezier mogen 

werken in een kleine organisatie met in het vaandel: samenwerking 1ste en 2de lijn. In 

deze jaren zijn ruim 50 werkafspraken herzien en 13 Interlines opgezet. De overlegsfeer 

in de werkgroepen was immer prettig en welwillend. Zwolle boft met MCC Klik waar 

huisartsen en specialisten bereid zijn samen de zorg af te stemmen in werkafspraken. 

Ik bedank de MCC Klik team voor de gezellige en praktische samenwerking. De 

huisartsen, apothekers, specialisten en andere betrokkenen bedank ik voor hun prettige 

en belangeloze inzet. Ik heb veel geleerd. 

Het stokje ga ik 1 januari 2020 vol vertrouwen overdragen aan Herman Gerritsen, 

huisarts in Gezondheidshuis Stadshagen. Hij zal zich in de Klik actueel van december zelf 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=0b30fe434b&e=2f39541ceb
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=fc6ca14074&e=2f39541ceb
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https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=49813ff192&e=2f39541ceb


  

 

voorstellen. 

Ik wens jullie allen fijne feestdagen en een gezond 2020 met goede stappen in de JZJP. 

Hartelijke groet, 

Ria Couwenberg 

  

Nieuw redactielid Ochtendspits gezocht 

Via de Ochtendspits krijgen de huisartsen in Zwolle tweemaal per week een medische 

vraag per mail toegestuurd, veelal teruggrijpend op gegeven cursussen zoals Interline. 

Met als achtergrond: door herhaling zal cursusstof beter onthouden worden. Ook elders in 

Nederland wordt de Ochtendspits gebruikt en worden vragen gebruikt die een landelijke 

status gekregen hebben. >lees verder  
 

 

 

In december is in Huisarts en Wetenschap een artikel over de 

Ochtendspits gepubliceerd: “Tweemaal per week, vroeg in de 

morgen, ontvangen ruim tweehonderd huisartsen in de regio 

Zwolle een e-mail met een prikkelende meerkeuzevraag. De 

ontvanger die een antwoord aanklikt, krijgt direct een toelichting 

en een verwijzing naar bijvoorbeeld de plaatselijke werkafspraak 

of de betreffende NHG-Standaard. Vraag, antwoord en 

toelichting nemen nog geen minuut in beslag. Meer dan de helft 

van de huisartsen reageert. Het systeem lijkt bij te dragen aan 

het attenderen van huisartsen op de werkafspraken en 

richtlijnen.” >lees verder  
 

 

 

Agenda  

 

 

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  
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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 

in Isala. De Innovatie- & Wetenschapsraad nodigt u van harte uit 

deze avond bij te wonen. >lees verder  
 

 

Zwolse Compagnonscursus: 17 en 18 september 2020 

De compagnonscursuscommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor de cursus in 

2020. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt begin 2020. >lees verder  
 

 

 

Actueel  

 

 

 

PROSPEC studie (KWF gefinancierd) naar follow-up en 

nazorg na behandeling gelokaliseerd prostaatkanker 

Isala wil deelnemen aan de PROSPEC studie, een KWF 

gefinancierde studie waarin wij onderzoeken of de follow-up en 

nazorg na een behandeling van gelokaliseerd prostaatkanker in 

Nederland kan plaatsvinden bij de huisarts. Deze studie is 

geïnitieerd door het AVL-NKI in samenwerking met de 

huisartsengeneeskunde van het Amsterdam UMC (NTR=7266).  

> lees verder   
 

 

 

Bepalingenpakket Isala lab KCL voortaan via eLabgids 

Informatie over de Bepalingenwijzer Klinisch chemisch 

laboratorium (KCL) van Isala is vanaf nu te raadplegen via een 

nieuwe applicatie: eLabgids. Met de gebruiksvriendelijke 

eLabgids zijn referentiewaarden, contacten en nieuws uit het lab 

van KCL altijd en overal beschikbaar. >lees verder  
 

Het horizontale verwijsspreekuur reumatologie gaat van start! 

Vanaf januari 2020 zal het horizontale verwijsspreekuur reumatologie van start gaan. 

Het spreekuur wordt gedaan door Marijke de Vries, kaderhuisarts bewegingsapparaat met 

specialisatie reumatologie. Om zich in de reumatologie te bekwamen heeft zij hiervoor 

anderhalf jaar als arts assistent reumatologie in de Isala gewerkt. 

Groot voordeel voor de patiënt is dat de wachttijd aanzienlijk korter zal zijn en het eigen 

risico zal voor dit spreekuur niet aangesproken worden. Aanvullend onderzoek zoals foto’s 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=fed04b560d&e=2f39541ceb
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of laboratoriumonderzoek gaan zoals gebruikelijk wel van het eigen risico af. > lees 

verder  
 

 

 

Scholingsdata Isala – Medrie 2020 

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 2020 zijn de volgende data vastgelegd:  

 Woensdag 5 maart 2020 (nog niet ingevuld) 

 Woensdag 27 mei 2020 (nog niet ingevuld) 

 Donderdag 29 oktober 2020 (kinderartsen) 

Wilt u als vakgroep een huisartsgerichte nascholing organiseren in 2020? Neem dan 

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

 

 

Bezoektijden tijdens de feestdagen 

Tijdens de feestdagen zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- 

en openingstijden van Isala en Isala Diaconessenhuis. > lees 

verder  
 

 

 

9 december symposium osteoporose voor patiënten 

Osteoporose is een chronische aandoening waarbij botsterkte 

afneemt. De kans op breuken wordt groter. Om dit te 

voorkomen is een gezonde levensstijl met verantwoord eten en 

voldoende bewegen belangrijk, voor jong én oud. Isala Centrum 

voor ouderengeneeskunde organiseert met de Osteoporose 

Vereniging op maandag 9 december een symposium met 

informatiemarkt over osteoporose. >lees verder  
 

 

 

Mannenprogramma bij Nazorgcentrum IntermeZZo 

Mannen ervaren het leven anders dan vrouwen. Dus ook het 

leven waarin kanker een rol speelt. Bij henzelf of bij hun partner. 

Mannen vinden het prettig soms onder elkaar te zijn.  
 

Daarom biedt IntermeZZo een mannenprogramma, waarbij gastheren gesprekspartner 

zijn:  

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=b25e08aea7&e=2f39541ceb
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 Inloopmomenten voor ontmoeting, herkenning en gesprek. Eens per maand. 

 Cursus Aikido, voor beweging en balans. Eens per 2 weken. 

 Mannenavonden, voor ontmoeting met een ontspannend, creatief of sportief 

programma. Eens per maand. 

Daarnaast zijn mannen welkom voor alle andere (m/v) activiteiten bij Nazorgcentrum 

IntermeZZo. Voor data: www.intermezzo-zwolle.nl  
 

 

 

Komen en gaan 

 

 

Medische staf: 

Gaan 

01-11-2019         Henk ter Brugge, gynaecoloog 

01-11-2019         Charlotte van Schaijik, fertiliteitsarts  
 

 

Huisartsen:  

 Per 01-01-2020 wordt Jorien Schönbeck gevestigd huisarts. Zij gaat samen met 

Ellen Brand-Piek associëren en de praktijk heet dan per 01-01-2020 Brand 

Schönbeck Huisartsen. Dit betekent dat Blanker en Thiele weer samen verder 

gaan. Hun gegevens blijven ongewijzigd. Ellen Brand-Piek is nog bij hen in de 

praktijk tot 01-01-2020. Jorien Schönbeck werkt nu nog als waarnemer 

dagpraktijk bij Blanker-Thiele-Brand. 

 Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden op 8 november van collega 

Egon Hupkens van der Elst, praktijk Doornspijk. 

 

 

 

 

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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