
  

  

 

 

December 2019  

  

 

 
 

 

MCC Klik  

 

 

Oproep MCC Klik i.v.m. bereikbaarheid  

Beste huisartsen en specialisten, goede bereikbaarheid van elkaar is belangrijk voor goede 

patiëntenzorg. Wij verzoeken u om de persoonlijke bereikbaarheid gegevens op de MCC klik 

site en app up-to-date te houden. Het zou prettig zijn als de telefoonlijnen voor 

intercollegiaal overleg duidelijk vermeld staan. Het is natuurlijk raadzaam dat ieder ook 

gebruik maakt van deze overleglijnen. Daarnaast kan het handig zijn gegevens te 

vermelden als 06 lijnen of specialisaties. Een mooi voornemen voor het nieuwe 

samenwerkingsjaar 2020? 

  



  

 

MCC Klik werkafspraken Aneurysma Aortae Abdominalis en Claudicatio 

Intermittens 

De werkafspraak AAA is herzien en voorzien van duidelijk adviezen voor de huisarts/POH om 

de zorg op de juiste plek aan te bieden. De patiënt krijgt zo de zorg maximaal dicht bij huis. 

Voor deze zorg kan de huisarts extra financiële middelen bij de zorgverzekeraar claimen. 

De werkafspraak Claudicatio Intermittens is nieuw voor regio Zwolle. Hierin staan eveneens 

duidelijke adviezen over de juiste zorg op de juiste plek. En ook hiervoor kan de huisarts 

extra financiële middelen bij de zorgverzekeraar claimen. 

Ga naar de website of de app voor de werkafspraak Aneurysma Aortae Abdominalis en 

werkafspraak Claudicatio Intermittens. 

Beide werkafspraken zullen in 2020 geïmplementeerd worden in de regio Zwolle. 

NB deze werkafspraken gelden alleen in het adherentiegebied van Isala Zwolle. 

  

De Werkafspraak Allergie is herzien 

De huisartsen, dermatologen, longartsen, klinisch chemici, kinderartsen en KNO-artsen 

hebben de werkafspraak uit 2012 herzien. Welke diagnostische testen doe je als huisarts wel 

en welke liever niet. Naar wie verwijs je voor voedselallergie? Hoe zit het met desensibilisatie 

behandeling? Wat is ROAT en hoe voert de huisarts deze test uit? De lay-out is geheel 

vernieuwd en hopelijk komt dat de overzichtelijkheid ten goede. Neem een kijkje op de site 

voor deze MCC Klik werkafspraak Allergie of in de app.  

  

MCC Klik werkafspraak Hartfalen herzien 

De werkgroep hartfalen bestaande uit huisartsen, cardiologen en verpleegkundig specialisten 

heeft de werkafspraak uit 2014 herzien. Het algoritme hartfalen van de NHG is toegevoegd. 

De termen HFrEF (systolisch hartfalen) en HFpEF (diastolisch hartfalen) worden 

geïntroduceerd. Er zijn  afspraken rond de Chance@home zorg gemaakt. Er is een kopje 

terminaal hartfalen toegevoegd. De vraag “hoe schakel je de ICD uit” wordt besproken. Waar 

kan de huisarts eventueel een geschikte magneet bestellen. Wanneer behandelt de huisarts 

zelf en wanneer komt verwijzing naar de 2de lijn in zicht. Een implementatie van deze 

werkafspraak zal nog worden opgepakt. Klik hier voor de werkafspraak. 

  

TIM van de maand 

In deze rubriek geven we regelmatig een transmuraal incident als voorbeeld voor een ieder 

om van te leren. 

 

Tussen wal en schip… 

Een patiënt wordt opgenomen op de acute opname afdeling en overgeplaatst naar de 

psychiatrie. Deze patiënt moet starten met thyrax voor de schildklieraandoening. De patiënt 

wordt echter ontslagen, waarbij de thyrax gestopt is. Helaas heeft de patiënt ook niet door 

dat de medicatie gecontinueerd zou moeten worden en dat er follow up dient plaats te vinden 

bij de huisarts. De internist zoekt uit hoe dit heeft kunnen gebeuren… >lees verder  
 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=4245574290&e=299dc107d8
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=7b0e34e371&e=299dc107d8
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=8b6b3b8644&e=299dc107d8
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=292c9557a7&e=299dc107d8
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=15f44f668a&e=299dc107d8


  

 
 

 

Voorstellen van Herman Gerritsen als nieuwe coördinator 

van de Zwolse werkafspraken 

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief zal ik met ingang 

van 2020 de functie van Ria Couwenberg overnemen als 

coördinator van de Zwolse werkafspraken. Naast deze functie 

werk ik drie dagen per week als huisarts in het Gezondheidshuis 

Stadshagen (de Verbinding). Gedurende mijn loopbaan als 

huisarts heb ik in verschillende huisartspraktijken gewerkt 

en ben ik een periode praktijkhoudend geweest in Zwolle. >lees 

verder  
 

 

 

 

Het team van Medisch Coördinerend Centrum Klik wenst u gezellige Kerstdagen en een 

gelukkig en inspirerend 2020. 

We danken u allen voor de samenwerking in het afgelopen jaar. 

  

Ria Couwenberg 

Joke Schutte 

Roeland de Wilde 

Dirk Branbergen 

Herman Gerritsen 

Anja Jong  

 

 

 

 

Agenda  

 

 

 

Maandag 6 januari: nieuwjaarsbijeenkomst Isala 

Wij nodigen u graag uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op 

maandag 6 januari in Isala Zwolle. U komt toch ook? Wij horen 

het graag. Uiteraard zorgen wij voor een lekker hapje en een 

drankje. U kunt uw komst doorgeven aan Aty Dikken 

(secretaresse Bestuursteam) via a.dikken@isala.nl of telefonisch 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c3712f635c&e=299dc107d8
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=c3712f635c&e=299dc107d8
mailto:a.dikken@isala.nl


  

 

via (038) 424 27 63. Graag uiterlijk 1 januari doorgeven. >lees 

verder  
 

 

 

 

 

Actueel  

 

 
 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Nieuw aanbod Urologie: voor de locatie Heerde is het 

aanbod uitgebreid en zijn er specifieke zorgproducten 

met inclusiecriteria aangemaakt. 

>lees verder  
 

 

 

Tijdelijke opschorting spreekuur Kindergeneeskunde Isala Heerde 

Hierbij willen wij u informeren dat het Isala Vrouw-kindcentrum de spreekuren van de 

kindergeneeskunde die gedraaid worden in Heerde, voorlopig opschort in verband met een 

beperkte beschikbaarheid van kinderartsen.  We hebben daarom besloten om de spreekuren 

te verplaatsten naar Isala Zwolle. >lees verder 

 

CRP waarde in verwijsbrief noteren bij verdenking Appendicitis/buikklachten 

Vanuit de spoedeisende hulp Isala alsook vanuit de huisartsen zien we dat onze patiënten 

steeds langer moeten wachten (door diverse omstandigheden), voordat we de juiste zorg 

kunnen leveren. Voor de meervoudige trauma’s en acute spoedzorg kunnen we nog steeds 

tijdig de juiste zorg bieden, maar de minder urgente patiënten moeten al regelmatig meer 

dan een uur wachten. En door de toenemende instroom, zien we dat we ook steeds meer 

risico gaan lopen bij deze acute spoedpatiënt. Vanuit de SEH willen we dit niet meer langer 

zo laten. De kwaliteit van zorg neemt af, er is ook geen tijd meer voor onze medewerkers om 

ervaringen te verwerken en de werkdruk neemt toe. 

Daarom willen we er naar streven om voor onze patiënten een ligduur van maximaal 2,5 uur 

te realiseren; we verwachten dat dit voor ca. 80% van onze patiënten haalbaar is. >lees 

verder  
 

 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=70ec47f7ef&e=299dc107d8
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Openingstijden priklocaties Isala in handige locatiekaart 

De priklocaties van Isala voor bloedonderzoek zijn vanaf nu te 

vinden in een handige en overzichtelijke locatiekaart. Daarmee 

kunt u zoeken op locatie en tijd en vindt u snel de gewenste 

priklocatie in de buurt. Voor de komende kerstvakantie zijn er 

aangepaste openingstijden. >lees verder  
 

 
 

 

Isala breidt oncologische zorg bij patiënten thuis uit 

De oncologische zorg van Isala bij patiënten thuis is uitgebreid. 

Dankzij samenwerking met Zilveren Kruis wordt immunotherapie 

aan huis nu vijf dagen in de week aangeboden. Zo’n vijfentwintig 

mensen per week kunnen thuis behandeld worden. > lees verder  
 

 
 

 

Bezoek- en openingstijden feestdagen Kerst en Oud & 

Nieuw 

Tijdens de feestdagen zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- 

en openingstijden van Isala en Isala Diaconessenhuis en de 

poliklinieken in Kampen, Heerde en Steenwijk. > lees verder  
 

 

 

Overleglijnen op 24 en 31 december 2019 tot 16.00u bereikbaar 

Op deze dagen zijn de poliklinieken voor huisartsen bereikbaar tot 16.00 uur volgens de 

reguliere afspraken (‘groene kaartje’). Na 16.00 uur kunt u bellen naar de telefoonnummers 

buiten kantoortijden: 

Isala Zwolle (038) 424 50 00 

Isala Meppel (0522) 23 33 33  
 

 
 

 

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) 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=899fe7755f&e=299dc107d8
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=918ed53230&e=299dc107d8
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=7f862dee22&e=299dc107d8


  

 

 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  
 

 
 

 

Zwolse nieuwe 7 november 2019: “Voor elkaar en met 

elkaar eerste- en tweede lijn.” 

De jaarlijkse “Zwolse Nieuwe” vond op 7 november voor de 

zesde keer plaats. Het is een avond waarop nieuwe huisartsen 

en specialisten zich aan elkaar voorstellen en er zijn korte 

inhoudelijke presentaties. Ook is er tijd om informeel met elkaar 

te praten. Uit de evaluatie na afloop bleek dat de avond met een 

8,4 is gewaardeerd. >lees verder  
 

 
 

 

 “Duidelijke, leerzame en indrukkende nascholing” 

diagnostiek goed bezocht 

Drie avonden lang stond het kind centraal. Anita Witx maakte 

met haar ervaringen met mishandeling veel indruk op bezoekers. 

Assistenten gingen naar huis met handvatten voor verdenkingen 

van kindermishandeling in hun praktijk. Huisartsen hoorden 

onder andere van fertiliteitsarts Gijs Teklenburg over het juiste  

 

 

 

moment om patiënten met een kinderwens door te sturen, de Isala aanpak en de ‘Isala 

Zwanger worden app’. Meer dan 200 collega’s namen deel aan de nascholing van 

diagnostische afdelingen Klinische chemie, Medische microbiologie, Pathologie en Radiologie. 

Heeft u het moeten missen of wilt u nog iets nalezen? Klik dan hier. 

  

Volgend jaar hopen we weer een interessante nascholing te organiseren. Houdt de Isala 

agenda en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.  
 

 
 

 

Isala en Noorderboog ondertekenen overeenkomst met 

bouwconsortium TDE 

Isala en Zorggroep Noorderboog hebben hun bouwpartners 

gevonden voor de realisatie en onderhoud van een nieuw 

ziekenhuis én een voorziening voor Geriatrische Revalidatiezorg 

in Meppel. Het gaat om het bouwconsortium Trebbe, Dura 

Vermeer en Engie (TDE). >lees verder  
 

 

mailto:j.manden@isala.nl
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Open huis Nazorgcentrum IntermeZZo op 

Wereldkankerdag 

Nazorgcentrum IntermeZZo steunt patiënten met kanker én hun 

naasten om de regie op het leven met kanker zelf te kunnen 

(her)nemen. Op Wereldkankerdag, dinsdag 4 februari 2020 is er 

bij IntermeZZo OPEN HUIS van 14.00 – 19.00 uur. 

Iedereen die belangstelling heeft kan binnenlopen, een kijkje 

nemen en ervaren wat IntermeZZo te bieden heeft aan de 

gasten: mannen, vrouwen, jongeren, gezinnen, kinderen 

(KindermeZZo). Aanmelden is niet nodig. Meer informatie: 

www.intermezzo-zwolle.nl  
 

 

 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 
 

 

‘Wij hebben veel materiaal in de gereedschapskist’ 

Een drukkend gevoel op de borst of snel kortademig bij 

inspanning. Dat is wat de meeste patiënten voelen met een 

vernauwing in hun kransslagader. Een dotterbehandeling met 

het plaatsen van een stent kan dan verlichting bieden. Maar wat 

als de kransslagader zo vernauwd is dat een normale 

dotterprocedure geen optie is? >lees verder  
 

 
 

 

Levenskwaliteit diabetespatiënt verbetert dankzij continu 

meten glucose 

Soms wel tien tot zestien keer per dag meten mensen met 

diabetes met een prik in de vinger hun glucosewaarde. Hoe fijn 

zou het zijn als je veel minder hoeft te prikken. Dat kan als je de 

Free Style Libre (FSL) draagt; een soort sticker met een 

minuscuul naaldje dat continu de glucosewaarde meet op de 

bovenarm. Een grote groep mensen met diabetes gebruikte voor 

een onderzoek twaalf maanden de FSL. Resultaat: de 

glucoseregulatie verbeterde, de kwaliteit van leven verbeterde 

en de ziektelast verminderde. >lees verder  
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Komen en gaan 

 

 

 

Medische staf: 

Komen 

15-12-2019         Maren Overbosch, geestelijk verzorger 

01-01-2020         Rik Steenmeijer, fellow cardiologie 

  

Gaan 

01-12-2019          Wouter Jansen Klomp, fellow cardiologie 

01-12-2019          Jan Braakhekke, neuroloog 

31-12-2019          Liedeke Koops, neuroloog 

31-12-2019          dr. Hajo Gernaat, psychiater 

31-12-2019          Paul de Wit, klinisch neuropsycholoog 

31-12-2019          Max Asjes, oogarts  
 

 
 

 

Beste mensen, 

Na ruim 23 jaar met zeer veel plezier in ons ziekenhuis te 

hebben gewerkt, komt daar per eind december 2019 een einde 

aan. Ik ga medio januari 2020 mijn werkzaamheden voortzetten 

bij de Bergman Clinics in Hoogeveen. 

Omdat ik geen officieel afscheid ga houden wil ik langs deze weg 

iedereen, die ik niet persoonlijk de hand kan schudden, van 

harte danken voor al die jaren van prettige samenwerking en 

hulp! 

Het ga jullie allemaal goed, hartelijke groeten, 

Max Asjes  
 

 

Huisartsen:  

 Op 1 januari 2020 beëindigen Jan Scholten en Willy van Dijk hun werk als huisarts te 

Blokzijl. Marieke Reinders-de Haan zet de praktijk voort samen met waarnemend 

huisarts Liane Santing. De vertrekkende artsen danken u voor de goede 

samenwerking en hopen dat deze voortgezet zal worden met Marieke Reinders–de 

Haan en Liane Santing. 

 Per 1 januari 2020 leg ik mijn praktijk Weezenland neer. De praktijk zal worden 

overgenomen door huisarts Suzanne Brunekreef, die al deels eigenaar van de 

praktijk is. Dankend voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren verblijf ik, 

Jan Kiewiet, huisarts. 



  

 

 Per 01-01-2020 start Marije Mellema als gevestigde huisarts bij Centrumzorg in 

Zwolle. Per die datum stopt Marloes Roessink als gevestigde huisarts. Zij blijft 

werkzaam als waarnemer in regio Zwolle. 

Geachte collega’s, 

Per 1 januari 2020 zal ik mijn praktijk na ruim negen jaar, neerleggen ivm een ernstige 

ziekte. Mijn praktijk zal worden voortgezet door Anoesjka Vellinga en Marije Mellema. 

Gelukkig gaat het boven verwachting goed met mij en zal ik op een lager pitje mijn 

werkzaamheden voortzetten als waarnemer in verschillende praktijken en op de 

huisartsenpost. 

Ik wil u allen hartelijk danken voor de plezierige samenwerking de afgelopen jaren. 

Met hartelijke groeten Marlies Roessink 

Huisartsen Centrumzorg Zwolle  
 

 

 

  

 

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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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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