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MCC Klik Werkafspraak Antistolzorg is herzien 

De werkgroep antistolzorg heeft de werkafspraak uit 2016 herzien. De afspraken rond 

antistolling zijn te gebruiken door specialisten, huisartsen en apothekers uit de regio. De 

afspraken rond DOAC’s zijn aangepast. Nieuw is een overzicht waarin de taken per 
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discipline beschreven zijn. 

Klik hier voor de werkafspraak Antistolzorg om de gemaakte afspraken te bekijken. Er 

volgt nog een implementatie van deze werkafspraak. De afdeling klinische chemie zal 

daarin het voortouw nemen. 

 

Nieuw redactielid Ochtendspits 

Na een aantal jaren heeft Roy Klein Overmeen zijn redactiewerk voor de Ochtendspits 

beëindigd. MCC Klik is hem hier veel dank voor verschuldigd. 

Blij zijn wij dat het werk van Roy, namens de WDH, wordt voortgezet door Marco Blanker. 

Samen met Dirk Branbergen, hoofdredacteur, Bart Van Herk (WDH), Herman Gerritsen 

(MCC Klik) en Jules ten Berg wordt steeds weer aan deze Ochtendspits gewerkt. 

Specialisten die ook willen deelnemen aan de Ochtendspits kunnen zich aanmelden via 

info@mccklik.nl. U ontvangt dan tweemaal per week per e-mail een medische vraag die 

direct beantwoord kan worden. Het juiste antwoord ontvangt kort na het beantwoorden 

van de vraag (zie ook Klik actueel november 2019).  
 

 

 

 

 

Agenda  

 

 

 

Save the date: donderdagavond 19 maart: workshop plastische chirurgie voor 

doktersassistenten  
 

 

 

 

 

Actueel  

 

 

 

ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij:  

 Nieuw aanbod reumatologie: Verwijsafspraak 

kaderhuisarts bewegingsapparaat 

 Sluiting Psychiatrie Meppel: Het is niet meer mogelijk om 

te verwijzen naar de afdeling psychiatrie in Meppel en 

Steenwijk. 
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>lees verder  
 

 
 

 

Verwijzerstevredenheid 2020: graag uw mening 

Op 16 januari zijn we gestart om alle huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde en openbare apothekers een mail te sturen 

met het verzoek de jaarlijkse Isala-enquête in te vullen. Uw  
 

 

 

mening is van belang om de kwaliteit van de samenwerking met de specialismen van 

Isala te meten en eventueel te verbeteren. Het onderzoek is gekoppeld aan de 

specialismen die in 2020 worden gevisiteerd: Radiotherapie, Chirurgie, MDL, 

Kindergeneeskunde, Longgeneeskunde, Radiologie, Sportgeneeskunde en 

Revalidatiegeneeskunde. U krijgt op 27 januari een reminder om de vragenlijst in te 

vullen. 

Vragen of opmerkingen: Nienke van Vliet, transmuraal coördinator/contactpersoon 

eerstelijn (n.m.h.van.vliet@isala.nl)   
 

 

 

Vergoedingen plastische chirurgie: “Als de dokter het medisch noodzakelijk 

vindt dan wordt het vergoed” 

Borstverkleining, borstprothese vervanging, oorstandcorrectie, buikwandcorrectie, 

littekenbehandeling en ooglidcorrectie zijn voorbeelden van Plastisch Chirurgische 

ingrepen die alleen onder voorwaarden worden vergoed door de zorgverzekering. Die 

voorwaarden zijn voor patiënten en verwijzers soms lastig te achterhalen en veranderen 

ieder jaar. 

Vaak bellen mensen vooraf aan hun bezoek aan de huisarts al met het callcenter van de 

zorgverzekeraar waar ze veelal het standaardantwoord krijgen: “als de dokter het 

medisch noodzakelijk vindt dan wordt het vergoed”. De werkelijkheid is iets 

ingewikkelder. >lees verder  

 

 
 

 

Coaches voor coassistenten gezocht 

Geachte collega’s, 

Voor de begeleiding van onze coassistenten zijn wij op zoek naar 

een coach Professionele Ontwikkeling M2 coassistenten.  
 

 

De functie: Als coach professionele ontwikkeling in de Master Geneeskunde begeleidt u 

samen met een collega een groep van 10-12 coassistenten in hun professionele 

ontwikkeling tijdens zogenaamde coachgroepbijeenkomsten. Hierin vindt intervisie plaats 
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en worden thema’s besproken met relevantie voor medische professionals. Daarnaast 

voert u als coach drie individuele gesprekken met de helft van uw groep coassistenten. 

  

Wat vragen wij van u: U bent tenminste 1x per maand op de woensdagmiddag 

structureel beschikbaar van 16.00- 17.30u uur voor de coachgroep bijeenkomsten (m.u.v. 

vakanties). Daarnaast bent u in de gelegenheid om individuele gesprekken met uw 

studenten te voeren, én om 1-2 nascholingsactiviteiten voor de coaches per jaar bij te 

wonen. 

U heeft affiniteit met de doelgroep, jonge aspirant medici, en wat hen in professionele zin 

bezighoudt. U heeft bij voorkeur ervaring met coachen of het geven van onderwijs. U bent 

bij voorkeur tenminste een jaar beschikbaar om u als coach verder te kunnen 

ontwikkelen. U staat met beide benen in de beroepspraktijk of hebt niet langer dan 1-2 

jaar geleden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 

  

Wat bieden wij: Een interessante en verantwoordelijke functie in het begeleiden van 

aankomende artsen in hun professionele ontwikkeling, en een dynamische coachomgeving 

met een enthousiast en gecommitteerd team van coaches. 

We kunnen u een kleine vergoeding voor alle inspanningen bieden. 

  

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen n.a.v. deze functie dan kunt u contact opnemen 

met Ingrid Nijholt (i.m.nijholt@isala.nl; 038-4243041) 

  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Nijholt en Jurgen te Rijdt, affiliatiecoördinatoren  
 

 
 

 

IntermeZZo Zwolle: 10 jaar Nazorg bij kanker 

Sinds 2010 biedt IntermeZZo nazorg aan mensen met kanker en 

hun naasten in het gehele verzorgingsgebied van Isala. Dit in 

samenwerking met Isala Oncologisch centrum. 

Tien jaar ondersteuning op het gebied van omgaan met kanker, 

ontmoeten & relaties, ontspannen & welbevinden en terugkeer 

naar de samenleving. Visie is zó te ondersteunen dat de patiënt 

met kanker zelf de regie kan (her)nemen op het veranderde 

leven. >lees verder  
 

 

 

 

 

Innovaties en publicaties 
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Vernieuwende aortaklepimplantatie als eerste mogelijk in 

Isala Hartcentrum 

Een hartklepprothese kan, net als de eigen hartklep, verkalken 

of slijten waardoor deze minder goed kan openen of gaat lekken. 

Dit zorgt voor kortademigheid of pijn op de borst. Een prothese 

kan dan vervangen worden. Donderdag 9 januari voerden de 

cardiologen en cardiothoracaal chirurgen van Isala Hartcentrum 

als eerste in Nederland een vernieuwende aortaklepimplantatie 

uit via de liesslagader waarbij een klepblad van de oude 

prothese gekliefd wordt om afsluiting van een kransvat en de 

kans op een hartinfarct te voorkomen. >lees verder  
 

 

 

 

 

Komen en gaan 

 

 

 

Medische staf: 

Komen 

01-01-2020        Fiebo ten Kate, patholoog 

  

Gaan 

01-02-2020        Olivier Witte, cardioloog 

01-02-2020        Mieke Peeters, internist  
 

 

 

  

 

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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