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‘Het jaar 2009 stond vooral in het teken van verbreding en boven-
regionale samenwerking. De verbreding heeft twee gezichten: de 
bijdrage van de apothekers aan de Werkafspraken en de inbreng van 
het Zorgnetwerk in ons bestuur. De bovenregionale samenwerking 
komt tot uitdrukking in het project ‘COPD-zorg goed in beeld’. In 
navolging van DiabeteszorgBeter is - door bundeling van ervaringen 
van zeven regio’s uit Noordoost Nederland - een gedegen zorg-
programma ontstaan dat voor iedereen bruikbaar is. Het dient als 
onderlegger bij de uitrol van gestructureerde COPD-zorg, waar elke 
regio zijn eigen couleur locale aan kan toevoegen.’

‘Voor de komende jaren is het de uitdaging om als zorgverlenende 
partijen gezamenlijk te blijven acteren. Onder druk van de marktwer-
king is dit minder vanzelfsprekend dan voorheen. MCC Klik vormt 
graag het centrale punt waar transmurale activiteiten gebundeld 
worden. Enerzijds om de onderlinge afstemming te waarborgen, 
anderzijds om de opgebouwde expertise maximaal te benutten. Met 
de focus op de inhoud en het perspectief van de patiënt kunnen wij 
samen met alle zorgverlenende partijen de zorg vanuit een onafhan-
kelijke positie stroomlijnen.’ 

‘In dit jaarbericht leest u over de werkzaamheden en ontwikkelingen 
van MCC Klik. Daarnaast leggen wij uitgebreid verantwoording af in 

ons formele jaarverslag. Deze kunt u 
vinden op www.mccklik.nl. Reacties 
op het jaarbericht of het formele 
jaarverslag zijn van harte welkom op 
info@mccklik.nl.’ 

Noortje Bauwens

Algemeen coördinator MCC Klik

MCC Klik: vertrouwd 
adres in veranderende 
omgeving

Voor Pruisscher is het COPD-project 
onderhand bekende materie. Al in 
2007 nam de Geert Groote Praktijk 
via de Malintgroep deel aan een eer-
ste pilot. Juist vanwege die langere 
betrokkenheid is het lastig om de 
exacte vruchten van 2009 te benoe-
men, vindt de praktijkondersteuner. 
‘In het verleden besteedden we ook 
al veel aandacht aan onze COPD-
patiënten. De vraag in hoeverre je 
de kwaliteitswinst aan het huidige 
project kunt toeschrijven, is daarom 
moeilijk te beantwoorden.’

Meerwaarde
Dat de extra aandacht voor deze 
patiëntencategorie meerwaarde 
heeft, staat echter buiten kijf. 
‘COPD-patiënten in onze praktijk 
hebben we beter in beeld en ze 
worden regelmatig opgeroepen voor 
een controleafspraak. Verder werken 
we volgens een gestandaardiseerd 
model waarbij alle aspecten van de 

COPD-zorg aan de orde komen. Op 
die manier vergeet je niets.’
Bovendien heeft Pruisscher de indruk 
dat het aantal patiënten met exa-
cerbaties en benauwdheidsklachten 
is afgenomen. ‘Dat komt deels door 
een goede inhalatie-instructie en 
controle van het medicatiegebruik. 
Daarnaast wijzen we COPD-patiën-
ten voortdurend op het belang van 
meer bewegen en stoppen met 
roken. Patiënten die daar gehoor aan 
geven, voelen zich vaak een stuk be-
ter’, benadrukt de praktijkondersteu-
ner. ‘Al met al kun je stellen dat deze 
gestructureerde aanpak de kwaliteit 
van de COPD-zorg zeker verhoogt.’

Handigheid
Kostte het COPD-project de prak-
tijkondersteuner aanvankelijk veel 
tijd, na de opstartfase is die hectiek 
verdwenen. ‘Als zo’n nieuw traject 
eenmaal loopt, krijg je er zelf ook 
meer handigheid in.’ Behalve de  

COPD-patiënt  
beter in beeld
In maart 2009 klonk het startschot van de pilot ketenzorg 

COPD. Doel: het verhogen van de kwaliteit van de  

COPD-zorg. Het concept: betere diagnostiek, adequate 

registratie, gestructureerde zorg in de huisartsenpraktijk en 

nauwe transmurale samenwerking. Zijn patiënten inderdaad 

gebaat bij deze nieuwe aanpak? De redactie ging te rade 

bij een deskundige van het eerste uur: Marieke Pruisscher, 

praktijk ondersteuner in de Geert Groote Praktijk in Zwolle. 
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afstemming met haar twee collega’s 
in de Geert Groote Praktijk heeft 
Pruisscher ook regelmatig contact 
met Malint POH-groep. ‘Zo’n klank-
bord is heel prettig.’
Wanneer de Zwolse praktijkonder-
steuner behoefte heeft aan extra 
ondersteuning of scholing, dan trekt 
ze bij MCC Klik aan de bel. ‘Zo’n 
verzoek wordt altijd goed opgepakt.’ 
Om haar COPD-taken adequaat te 
kunnen uitvoeren, neemt Pruisscher 
regelmatig deel aan bijscholingen.  
‘Ik heb de cursus Longfunctie-in-
structie in de huisartsenpraktijk 
gevolgd evenals een nascholing  
over inhalatie-instructie.’ Daar-
naast kunnen praktijkondersteuners 
deelnemen aan de door MCC Klik 
aangeboden Caspir-cursus. ‘Ik vind 
het heel prettig om mijn kennis 
regelmatig bij te schaven, daar heb 
ik wel behoefte aan.’

Op de foto ontbreken:  

Olof Schwantje, Marianne Jansen-

Spijkerman, Dirk Branbergen en 

Marian Betten

Marieke  Pruisscher neemt een  

longfunctietest af

Stichting Medisch Coördinatie Centrum Klik
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Maatschappen onder de loep
Bij de visitaties van maatschappen van medisch specialisten spelen ook de huisartsen een  

belangrijke rol. Via een enquête - verspreid door de Huisartsenvereniging Regio Zwolle 

(HRZ) – geven zij hun mening over talloze aspecten. ‘Van de kwaliteit van de verslaglegging 

en het serviceniveau tot de wachttijden’, verduidelijkt Olof Schwantje, medisch coördinator 

van MCC Klik. Ook in 2009 werden de enquêtes massaal geretourneerd. 

De digitale vragenlijsten worden ge-
middeld door zo’n zestig huisartsen 
ingevuld. ‘Die respons mag heel  
bijzonder worden genoemd’, 
oordeelt Schwantje. Het geheim? 
‘Huisartsen hechten veel waarde 
aan een goede samenwerking met 
specialisten. Dankzij deze enquête 
kan de eerste lijn aangeven op welke 
onderdelen de zorg verbetering 
behoeft. Als de betreffende maat-
schap die suggesties overneemt, 
komt dat de kwaliteit van de zorg én 
van de transmurale samenwerking 
ten goede.’
Een tweede reden van de hoge  
respons houdt verband met de  
opzet van de enquête. ‘De vragen-
lijst is gestandaardiseerd en wordt 
digitaal aangeboden. Invullen kost 
amper vijf minuten.’

Rapportcijfer
Eén van de specialismen die in 
2009 werd beoordeeld, betreft de 

maatschap Maag-darm-leverziekten 
(MDL). De responderende huisart-
sen waren vooral gecharmeerd van 
de goede telefonische bereikbaar-
heid en de hoge servicegerichtheid. 
Als aandachtspunt noemden de 
huisartsen de (lange) wachttijd voor 
diagnostisch onderzoek. Over de 
eindscore hoeven de MDL-artsen 
zich geen zorgen te maken, verzekert 
Schwantje. ‘Het rapportcijfer is ruim 
voldoende.’

Deze positieve beoordeling is geen 
uitzondering. ‘Over de hele linie 
tonen huisartsen zich tevreden over 
de zorg in en samenwerking met 
de tweede lijn.’ De kritische noten 
hebben veelal betrekking op de 
wachttijden en het voorschrijfgedrag 
van specialisten. ‘MCC Klik zoekt 
samen met huisartsen en specialisten 
naar maatregelen om deze aspecten 
te verbeteren’, belooft de medisch 
coördinator.

Overzicht kerncijfers 
MCC Klik 2009
Werkgebied MCC Klik
Aantal huisartsen  207
Aantal medisch specialisten  294
Aantal specialisten ouderengeneeskunde 32
Aantal openbare apothekers 67

Werkafspraken en Interline
Aantal Zwolse Werkafspraken 62
Aantal Interline bijeenkomsten 42

Coördinatie ketens door MCC Klik   
Diabetes, CVA, Palliatieve zorg, COPD en Dementie

MCC Klik
Aantal medewerkers MCC Klik 14
Aantal fte  5,85
Aantal MCC’s in Nederland  23
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Het aantal dementerenden in de thuissituatie zal de komende jaren fors toenemen.  

Telt de regio IJssel-Vecht momenteel circa 2500 thuiswonende dementerenden, door  

de vergrijzing staat de teller in 2030 op vierduizend. Vanwege de beperkte opname-

capaciteit is het zaak deze groep tijdig in beeld te krijgen  

en te diagnosticeren. Dat biedt hen de mogelijkheid om  

van de juiste zorgbegeleiding gebruik te maken. ‘Op die  

manier kan deze groep zo lang mogelijk thuis blijven wonen 

en worden crisisopnames voorkomen’, benadrukt Aart te 

Velde, projectleider ketenzorg dementie van MCC Klik.

Zoals het klokje 
thuis tikt…

wijkverpleegkundige of maatschap-
pelijk werkende, vormt het vaste 
aanspreekpunt voor de patiënt en de 
mantelzorger. De zorgbegeleider sig-
naleert, informeert, biedt emotionele 
ondersteuning en trekt aan de bel als 
de situatie dreigt te verslechteren.’

IJsberg
Voordat een zorgbegeleider kan wor-
den ingeschakeld, moet de huisarts 
eerst een diagnose stellen. Op dit 
moment wordt slechts het topje van 

Om deze doelstelling te kunnen 
realiseren, wordt de dementiezorg 
anders georganiseerd. De tijd waarin 
alleen de sociaal psychia trisch ver-
pleegkundige (SPV’er) de zorg rond 
de thuiswonende dementerende 
coördineerde, ligt weldra achter ons. 
In het dementieproject regio IJssel-
Vecht wordt sinds 2009 geïnvesteerd 
in een nieuwe aanpak, waarin ook 
zorgbegeleiders uit andere discipli-
nes een cruciale rol spelen. ‘Deze 
zorgverlener, zoals een SPV’er, 

de ijsberg (tijdig) gediag nosticeerd, 
dus op dat gebied is nog een lange 
weg te gaan.  
‘Om huisartsen te ondersteunen in 
de diagnostiek en verwijzing, is op 
basis van de Zwolse Werk afspraak 
Dementie een Interline cursus ontwik-
keld. Daarin worden de verschillende 
vormen van dementie omschreven, 
inclusief de symptomen die daarbij 
horen. ‘Bovendien kan de huis-
arts patiënten verwijzen naar het 
Zwolse Geheugencentrum, waar 

MDL-arts Maarten Meijssen: 

‘Dankzij de feedback van 

huisartsen kunnen we onze 

kwaliteit en service verder 

verbeteren.’

Projectleider Aart te Velde:  
‘Zorgbegeleiders vormen de spil in de 
zorg rond thuiswonende dementeren-
den.’

www.mccklik.nl

alle expertise aanwezig is om een 
diagnose te stellen.’ Dat de inzet van 
wijkverpleeg kundigen en maatschap-
pelijk werkenden goedkoper is dan 
alleen het inschakelen van SPV’ers zal  
Te Velde niet ontkennen. ‘Maar  
het allerbelangrijkste is dat thuis-
wonende dementerenden zo lang 
mogelijk stabiel in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven. Dat is de 
essentie van dit project en daar wil 
MCC Klik als ketencoördinator graag 
een bijdrage aan leveren.’

‘Laat de kritiek maar komen’
‘Deze feedback is voor ons enorm belangrijk. De kritische blik van huisartsen helpt 
ons om onze kwaliteit en service verder te verbeteren.’ Maag-darm-leverarts Maarten 
Meijssen is duidelijk in zijn nopjes met de beoordeling door de eerste lijn. Hetzelfde geldt 
voor de opzet van het onderzoek. ‘Deze enquête is samengesteld door MCC Klik en mede 
daardoor is de respons veel groter dan wanneer je zelf een vragenlijst rondstuurt’, meent 
Meijssen. Eén ding is duidelijk: Isala’s MDL-artsen zijn allerminst bevreesd voor het oordeel 
van hun eerstelijns collega’s. ‘Integendeel, laat de kritiek maar komen, want daar kunnen 
we ons voordeel mee doen. Dat is veel verstandiger dan je kop in het zand te steken.’



Veel trombolyses, 
nog meer ambities

Het aantal uitgevoerde trombolyses in de Isala klinieken is in 2009 flink gestegen. Werden 

in 2008 nog 34 patiënten getrombolyseerd, aan het eind van het verslagjaar stond de teller 

op 61. ‘Daarmee scoren we hoger dan het landelijk gemiddelde’, benadrukt Inge Mijnheer, 

programmacoördinator Transmurale Stroke Service Zwolle en omgeving (TSSZ). 

Dat resultaat lijkt vooral te danken 
aan de alertheid onder ambulance-
verpleegkundigen en de adequate 
opvang in het ziekenhuis. Hoewel 
genoemde score dus zeer acceptabel 
is, legt Mijnheer de lat graag iets ho-
ger. ‘In de eerste lijn wordt nog wel 
eens een CVA-patiënt gemist en ook 
bij patiënten zelf laat die herkenning 
soms te wensen over. Daar is nog 
veel te winnen.’

Een tweede tendens betreft de 
teruglopende ligduur in het zieken-
huis. Verbleven CVA-patiënten in 
2008 nog gemiddeld 13,7 dagen in 
een ziekenhuisbed, in 2009 bedroeg 
die termijn slechts 11,6 dagen. Die 
glimmende medaille heeft echter 
ook een keerzijde. ‘De wachttijd voor 
reactivering en revalidatie neemt toe. 
Tegelijkertijd stagneert de doorstro-

> Waarom Werkafspraken?
De Zwolse Werkafspraken en Interline hebben als gemeenschap-
pelijk doel de kwaliteit van de zorg in de regio Zwolle rond de 
Isala klinieken te verbeteren door de samenwerking tussen specia-
listen en huisartsen meer diepgang te geven.

> Hoe komen de afspraken tot stand?
De Werkafspraken van MCC Klik worden gemaakt door een werk-
groep van meestal twee huisartsen en twee specialisten. Deze 
sluiten aan op bestaand materiaal zoals NHG-standaarden en lan-
delijke richtlijnen en bevatten voornamelijk medisch-inhoudelijke 
afspraken.

> Voor wie zijn ze bedoeld?
De afspraken worden verstuurd naar alle huisartsen in het adhe-
rentiegebied van de Isala klinieken en naar de betrokken specia-
listen van de Isala klinieken. De Werkafspraken kunnen worden 
geraadpleegd via het besloten deel van de website van MCC Klik.

> Welke Werkafspraken zijn in 2009  
opgesteld?
In het verslagjaar zijn vier nieuwe Werkafspraken verschenen: 
Mammacarcinoom, Polymyalgia Reumatica, Arteriitis temporalis 
en Gonartrose. Verder zijn in 2009 drie Werkafspraken herzien: 
Astma, COPD en Hartfalen. Die herziening geldt eveneens voor 
het ‘bericht’ Longfunctie. 

> Hoe worden de Werkafspraken  
geïmplementeerd?
Om de Werkafspraken bij de huisartsen bekend en vertrouwd 
te maken, wordt gebruik gemaakt van Interline. Hierbij wordt 
een Werkafspraak door de werkgroep op interactieve wijze aan 
een huisartsengroep gepresenteerd. In 2009 zijn drie nieuwe 
Interlineprogramma’s gestart: Mammacarcinoom, Polymyalgia 
reumatica en Arteriitis temporalis, Astma en COPD. 

> Voorzien de Werkafspraken en Inter-
line in een behoefte?
De Werkafspraken worden door de beroepsgroepen breed  
gedragen en hoog gewaardeerd. Het systeem van de Werkafspra-
ken is stevig verankerd in de Zwolse bodem. De opkomst bij de 
Interlinebijeenkomsten in 2009 bedroeg 72,6 procent.  
De deelnemende huisartsen waarderen deze sessies gemiddeld 
met een 8,2.

> Wil MCC Klik zijn kennis van Werkaf-
spraken en Interline met anderen delen?
Jazeker. MCC Klik heeft een Ondersteuningscentrum opgericht 
om andere MCC’s te helpen bij het ontwikkelen van Werkafspra-
ken en de implementatie via het Interlinemodel. Ook beheert 
MCC Klik een ondersteuningswebsite. Op die site zijn alle in ons 
land gemaakte regionale Werkafspraken te vinden, inclusief de 
bijbehorende Interlineprogramma’s van Zwolle, Hardenberg en 
Hoogeveen.

Kijk voor een demonstratie van de site op  
www.werkafsprakenhuisartsenspecialisten.nl

ming vanuit de reactiveringcentra 
naar verpleeg- en verzorgingshui-
zen.’

Toekomstpijlen
Het centrale registratiesysteem 
(waarmee patiënten binnen de 
zorgketen gevolgd kunnen worden) 
en de rol van de CVA-wijkverpleeg-
kundigen bewezen ook in 2009 
hun waarde. ‘Reden genoeg om die 
trajecten in 2010 voort te zetten.’

De programmacoördinator heeft nog 
meer toekomstpijlen op haar boog. 
Behalve de continue aandacht voor 
de doorstroming binnen de keten wil 
TSSZ patiënten nadrukkelijk vragen 
naar hun ervaringen. ‘De enquête 
die we gaan uitzetten zal met name 
inzoomen op de schakelmomenten 
in de keten.’ 

Tot slot worden voorbereidingen 
getroffen voor de inzet van een  
mobiel behandelteam in de thuissitu-
atie. Het mag gezegd: aan ambities 
geen gebrek!

Kennismakingsavonden: 
lage opkomst,  
hoge waardering

Met het verdwijnen van de klinische 
middagen en artsendagen is het 
aantal contactmomenten tussen 
huisartsen en specialisten flink 
afgenomen. Zelfs de traditionele 
Compagnonsdagen zijn enkele jaren 
in de wachtkamer gezet.  
Omdat de eerste en tweede lijn  
beiden het belang van periodiek  
contact onderstrepen, organiseert 
MCC Klik sinds 2007 weer kennisma-
kingsavonden. Conclusie: de  
deelnemers reageren enthousiast, 
maar de opkomst is matig.

Gedurende zo’n kennismakings-
avond, die elk half jaar wordt geor-
ganiseerd, ontmoeten huisartsen en 
specialisten elkaar in een ontspannen 
sfeer. Tijdens de bijeenkomst kunnen 
artsen eveneens hun aandachtsge-
bied aan hun collegae presenteren. 
In 2009 maakten zowel radiologen 
als chirurgen en maag-, darm- en 
leverartsen van die mogelijkheid 

gebruik. Zo gunden de MDL-artsen 
hun publiek een kijkje in de wereld 
van echo-endo scopie en gastro-en-
terologie.

Handdoek
Als dit format door de deelnemers 

zo wordt gewaardeerd, rijst de vraag 
waarom de doelgroep het toch laat 
afweten. ‘Dat is lastig te zeggen’, 
verklaart Olof Schwantje, initiator en 
medisch coördinator van MCC Klik. 
‘Ik vermoed dat huisartsen en specia-
listen simpelweg veel aan hun hoofd 
hebben. Vergeet niet dat zij kunnen 
kiezen uit een enorm aanbod van na- 
en bijscholingen.’
De lage opkomst (gemiddeld circa 
dertig deelnemers per avond) is 
echter geen reden om de handdoek 
in de ring te gooien. ‘Per keer is de 
belangstelling misschien gering, 
maar opgeteld brengen we heel veel 
huisartsen en specialisten met elkaar 
in contact. Bovendien zijn de deelne-
mers zeer tevreden met het ren-
dement’, verzekert Schwantje. ‘Als 
ze elkaar eenmaal kennen, leggen 
ze gemakkelijker contact en plan-
nen zelfs vervolgafspraken. Daarom 
krijgen de kennismakingsavonden in 
2010 zeker een vervolg.’

Meest gestelde vragen over… 
Werkafspraken
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Inge Mijnheer

Olof Schwantje



Elf jaar geleden werd de diabeteszorg in de regio Zwolle  

op een andere leest geschoeid. Dit traject, dat inmiddels 

bekend staat onder de noemer DiabeteszorgBeter, heeft zijn 

waarde inmiddels wel bewezen. 

Colofon 

Eindredactie: MCC Klik en  
Concerncommunicatie Isala klinieken  
Tekst: Tjerk Ykema  
Fotografie: Frans Paalman  
Vormgeving: Haagsblauw  

Drukwerk: Upmeyer

Contactgegevens: 

Stichting MCC Klik 

Dr. Stolteweg 23 

8025 AV  Zwolle 

tel.nr. 038-4243990

Praktijkbezoek zoomt in op diabeteszorg

Toch rijst de vraag of deze werkwijze 
nog steeds volgens de oorspronke-
lijke richtlijnen wordt uitgevoerd. 
Hoe verloopt de registratie en hoe is 
de taakverdeling tussen huisarts en 
praktijkondersteuner? Kortom, hoe 
staat het met de kwaliteit van  
DiabeteszorgBeter? Een praktijkbe-
zoek moet duidelijkheid scheppen.

De praktijkbezoeken worden 
gecoördineerd door MCC Klik en 
uitgevoerd door een kaderhuisarts, 
eventueel vergezeld door een  
diabetesverpleegkundige. In 2009 
werden zeven praktijkbezoeken  
afgelegd en daaruit kwam een 
duidelijk beeld naar voren. ‘In de 
meeste praktijken verloopt de diabe-

teszorg gestructureerd, maar nemen  
praktijkondersteuners wel een heel 
groot deel van die zorg voor hun  
rekening’, verklaart Ingeborg  
Weuring, programmacoördinator van 
MCC Klik. ‘Met als mogelijk gevolg 
dat huisartsen hun diabetespatiënten 
weinig zien, waardoor hun deskun-
digheidsniveau afneemt. Terwijl ze 
wél eindverantwoordelijk blijven.’

Verder bleek dat de registratie van 
gegevens in het HIS niet altijd  
zorgvuldig gebeurt. Daarnaast  
ontbreken afspraken over de wijze  
waarop patiënten naar andere hulp-

verleners (zoals de diëtist) worden 
doorverwezen. Hetzelfde geldt voor 
de terugrapportage. Tot slot kwam 
naar voren dat het in de regio ont-
breekt aan voldoende bewegingspro-
gramma’s voor diabetespatiënten.
Voor MCC Klik zijn deze uitkomsten 
reden genoeg om nieuwe scholings- 
en andere ondersteuningsmaatrege-
len voor te stellen. ‘Wij zullen zeker 
aanbevelingen doen’, benadrukt 
Weuring. ‘MCC Klik signaleert en 
adviseert, maar het laatste woord 
is aan de Zorggroep Zwolle. Die 
is hoofdaannemer en neemt de 
besluiten.’

‘We komen niet met een opgeheven vingertje’

Programmacoördinator Ingeborg Weuring: 

‘In de meeste huisartsenpraktijken  

verloopt de diabeteszorg gestructureerd.’

Nadat MCC Klik de afspraak voor 
een praktijkbezoek heeft gepland, 
melden kaderarts en diabetesver-
pleegkundige zich bij de betreffende 
praktijk. Aan de hand van een vooraf 
ingevulde vragenlijst passeren ver-
schillende thema’s de revue. ‘Denk 
aan de opzet van de spreekuren, de 

taakverdeling en de registratie van 
de behandeling’, verduidelijkt diabe-
tesverpleegkundige en ‘praktijkbe-
zoeker’ Reinou Friso.

Volgens haar verlopen deze gesprek-
ken doorgaans in een ongedwongen 
sfeer. ‘Wij kennen onze gespreks-

partners meestal wel en daardoor is 
de drempel laag.’ Ook de opstelling 
van de praktijkbezoekers speelt een 
belangrijke rol. ‘We komen niet met 
een opgeheven vingertje. We signa-
leren eventuele verbeterpunten en 
doen zo mogelijk aanbevelingen.’
Reinou Friso noemt de praktijkbezoe-

ken nuttig. ‘Als je langere tijd  
een bepaalde methodiek gebruikt, 
sluipt er vaak een eigen manier van 
werken in. Daarom is het goed  
dat een praktijk eens met andere 
ogen wordt bekeken. Dat kan heel 
verfrissend zijn.’
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Consultatieteam 
hoopt op olievlek

Een belangrijke pijler van de netwerken Palliatieve zorg is consultatie- en deskundigheids-

bevordering. Aart te Velde is netwerkcoördinator in de regio’s IJssel-Vecht en Noordoost 

Overijssel, waar twee consultatieteams actief zijn. Het consultatieteam Palliatieve zorg 

werd in 2009 iets minder vaak in consult geroepen dan het voorgaande jaar. Hoe verklaart 

voorzitter en huisartsconsulente Linda Groot dit gegeven? 

‘Dat heeft deels een publicitaire 
oorzaak. Bij de start van onze acti-
viteiten stond ons werk iets meer in 
de schijnwerpers. Tegelijkertijd lijken 
de scholingen op het gebied van 
de palliatieve zorg hun vruchten af 
te werpen. Want als het kennisni-
veau onder zorgverleners toeneemt, 
worden wij minder vaak om advies 
gevraagd.’ 
Om meer inzicht te krijgen in de 
vraag naar en de kwaliteit van de 
palliatieve consulten, is een enquête 
gehouden onder twintig gebruikers. 
Hoewel de finale uitslag nog niet 
bekend is, wil Groot wel een tipje 
van de sluier oplichten. ‘Een deel 
van onze doelgroep weet ons nog 
niet goed te bereiken. Dat merk ik 
zelf ook, want als consulente word 
ik regelmatig privé gebeld voor pal-
liatief advies. Terwijl voor dit soort 
vragen ook ons centrale nummer 
kan worden gebeld. De twee ver-
pleegkundigen die deze telefoontjes 
beantwoorden, zijn eveneens prima 

Huisartsconsulente Linda Groot: ‘Sommige 

artsen weten ons nog niet te bereiken.’

in staat om een hulpvraag op waarde 
te schatten. Op die manier kunnen 
ze ook andere disciplines van ons 
team inschakelen.’

Olievlek
Zij die het consultatieteam wél weten 
te vinden, zijn doorgaans zeer in hun 
nopjes met de geboden ondersteu-
ning. ‘Die tevredenheid is zeer hoog’, 
benadrukt de voorzitter. Daarom 
hoopt Linda het werkterrein uit te 
breiden. ‘Ik zou graag zien dat onze 
consultfunctie zich als een olievlek 
binnen onze regio verspreidt.’ Ze is 
er namelijk van overtuigd dat er in de 
palliatieve fase nog enorm veel leed 
schuilgaat. ‘Mensen accepteren heel 
veel pijn, terwijl er goede alternatie-
ven beschikbaar zijn. Daar kan nog 
beter gebruik van worden gemaakt. 
Je sterft maar één keer en het is heel 
belangrijk als dat op een goede, 
menswaardige manier gebeurt’, vindt 
Groot. ‘Gelet op de samenstelling 
van het consultatieteam kun je con-

Een enorme winst op het gebied 
van patiëntveiligheid. Zo omschrijft 
de Zwolse apotheker Kees Boogerd 
de voordelen van het project 
Melding nierfunctiestoornissen.  
Dit concept is even eenvoudig als 
doeltreffend. Als het Klinisch 
Chemisch Laboratorium (KCL) een 
patiënt ontdekt met een vermin-
derde nierfunctie, worden de 
Zwolse apothekers daarover direct 
geïnformeerd. Met die informatie 
kunnen zij de medicatiebewaking 
optimaliseren.

Het initiëren van een nierfunctie-
project is één ding, maar hoe vertaal 
je een goed idee naar de praktijk? 
Boogerd klopte aan bij MCC Klik dat 
alle partijen om de tafel bracht.  
Van een huisarts, medisch coördi-

MCC Klik faciliteert  
nierfunctieproject

nator en internist tot een klinisch  
chemicus en twee apothekers. 
‘Zonder de inbreng van MCC Klik 
hadden we dit project nooit van 
de grond kunnen tillen’, verzekert 
Boogerd.

Test
Hoewel zijn concept uitstekend 
functioneert, heeft het één beper-
king. ‘Het KCL verstuurt de lab-
gegevens via een Excelbestand en 
dat leidt tot veel extra werk. In  
2009 hebben we een programma 
getest waarmee de informatie  
rechtstreeks in het apothekers-
systeem wordt geplaatst. Die test 
is prima verlopen en we hopen dit 
programma zo snel mogelijk in te 
kunnen voeren. Niet alleen in  
Zwolle, maar ook in de regio’, 
benadrukt Boogerd. ‘Onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat deze 
werkwijze veel leed en kosten kan 
voorkomen.’
Het is dus niet zo vreemd dat 
het nierfunctieproject in 2009 is 
genomineerd voor de patiëntveilig-
heidsprijs van de IGZ. ‘Je kunt zelf 
wel roepen dat je iets moois hebt 
bedacht, maar het is natuurlijk veel 
leuker als anderen dat zeggen. Daar 
ben ik best trots op.’

Kees Boogerd

cluderen dat wij op het gebied van 
de palliatieve zorg over alle relevante 
kennis beschikken. Mijn boodschap is 
helder: maak daar gebruik van!’




