
  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

31 mei 2017 
 

 

  

Agenda 

Vrijdag 9 juni 
Benefietdiner Isala 2017 
  

Woensdag 14 juni  
Ketenzorg in de spoed. Waarheen, waarvoor?  
  

Donderdag 28 en vrijdag 29 september 
Compagnonscursus 2017 
  

Maandag 9 en dinsdag 10 oktober 
Evidence-based Medicine basiscursus 
  

Donderdag 2 november 
Regionale kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten 
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Werkafspraken 

Interline Astma en LWI bij kinderen 
In mei start de Interline over de herziene werkafspraken astma 

en luchtweginfecties bij kinderen. Onder de aandacht komen 

spirometrie, allergieonderzoek, peuterastma, antibioticabeleid, gebruik van 

corticosteroïden, kinkhoest en meer. De werkafspraken zijn geplaatst op de MCC 

Klik site en in de MCC Klik app. 
  
Jules ten Berg stopt bij MCC Klik 
Vijf jaar geleden nam Ten Berg al afscheid als huisarts. Maar nu stopt hij ook 

definitief met zijn werk als algemeen coördinator van MCC klik. ‘Ik word ouder, 

en merk dat ik de feeling met het veld kwijtraak. Het is een goed moment om te 

stoppen.’  > Lees verder 
  
Roeland de Wilde en Joke Schutte gestart bij MCC Klik 
Voor de opvolging van Jules ten Berg als algemeen coördinator is ervoor 

gekozen om deze functie in duobaan in te vullen: 4 uur huisarts, 4 uur medisch 

specialist. Inmiddels zijn er twee nieuwe coördinatoren geworven. Zij stellen zich 

hier kort voor. 
  
Koken in elkaars keuken, oftewel het meekijkconsult 
Het afgelopen jaar zijn op initiatief van enkele huisartsen en medisch 

specialisten twee pilotprojecten meekijkconsulten uitgevoerd. Eén in een 

huisartsenpraktijk in Zwolle-Zuid (reumatologie) en één in een 

huisartsenpraktijk in Wijhe (sportgeneeskunde).  
Zowel deelnemende huisartsen als sportarts en reumatoloog waren zo 

enthousiast over de pilot, dat vanuit de ledenvergadering van de Zwolse 

huisartsenvereniging HRZ besloten is te onderzoeken of er onder huisartsen 

breder animo voor is. Middels een digitale enquête via MCC Klik is de behoefte 

aan meekijkconsulten onder huisartsen gepeild  > Lees verder 
  
TIM heeft zin:  

ketenbrede werkgroep medicatieoverdracht cardiologie gestart 
Naar aanleiding van de vele medicatiemeldingen in de voorgaande jaren is in 

jeanuari een ketenbrede werkgroep gestart om de medicatieoverdracht op de 

afdeling cardiologie te verbeteren. Als uit de pilot is gebleken dat de gekozen 

interventies succesvol zijn, zal dit verder uitgezet worden  > Lees verder 
  
Verandering website en app 
De vertrouwde website van MCC Klik heeft recent een gedaantewisseling 

ondergaan. De aanpassing van de website aan de Klik app was nodig omdat de 

Klik app een nieuwe faciliteit heeft gekregen:  een geïntegreerde 

scholings/conferentiemodule. Ook is er nu een uitgebreide zoekfunctie 

beschikbaar  > Lees verder 
  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 

  
 

 

Innovaties en publicaties 

Isala-Uroloog wint FURU-prijs 2017  
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Uroloog Bart Witte heeft de FURU-prijs 2017 gewonnen. Tijdens de 

voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Urologie werd de prijs 

uitgereikt  > Lees verder 
  
Behandeling op maat voor  
kwetsbare patiënten met eierstokkanker  
In hoeverre wil en kan een kwetsbare, oudere patiënt met eierstokkanker 

medisch nog alles uit de kast halen? Deze vraag komt steeds meer centraal te 

staan bij de totstandkoming van een behandeladvies. Wetenschappelijke 

onderbouwing ontbreekt nog en daarom worden het komende half jaar 
specifiekere gegevens bijgehouden over de mate van kwetsbaarheid en 

persoonlijke voorkeuren van deze patiënten. Isala is één van de vier 

deelnemende ziekenhuizen  > Lees verder 
 

 

Actueel 

Regionaal Formularium Zwolle-Meppel gepubliceerd  
Per heden is het nieuwe Regionaal Formularium Zwolle-Meppel 

gepubliceerd. U vindt hier beknopte geneesmiddelrichtlijnen, 

waar per indicatie een eerste keus geneesmiddel is aangewezen 

inclusief een eventueel stappenplan  > Lees verder 
  
Informed consent bij echogeleide punctie  
hals/schildklier en mamma cyste   
De afdeling Radiologie heeft met het bestuur van de HRZ een 

voorstel besproken voor echogeleide puncties en informed 

consent van de patiënt. Het vriendelijke verzoek aan de huisarts 

is om voorafgaand aan een echogeleide punctie het onderzoek en 

risico’s te bespreken met de patiënt en hierna informed consent 

op het formulier of in ZorgDomein aan te kruisen. Het onderzoek kan pas 

gepland worden als er informed consent verkregen is  > Lees verder 
  
Nieuwe telefoonnummers  
polikliniek Chirurgie Zwolle  
De sub-specialismen van Chirurgie Zwolle deelden tot op heden 

één telefoonnummer, (038) 424 62 99, waar patiënten naar toe 

bellen om een afspraak te maken. Om direct bij de juiste 

polikliniek uit te komen, heeft ieder nu een eigen nummer    
 > Lees verder 
  
Kinderartsen Isala stellen zich voor: Jolita Bekhof 
In deze rubriek stellen de kinderartsen zich één voor één aan u 

voor. Door de fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis is de 

vakgroep een stuk groter geworden en daardoor wellicht wat 

onbekend. Jolita Bekhof is de 10e in de reeks die zich voorstelt  > 

Lees verder 
  
Poli’s over op nieuwe manier afspraak maken 
Patiënten voor de poli’s Neurologie en Longgeneeskunde kunnen nu ook zelf hun 

afspraak plannen. Dit geldt voor de afspraken in Zwolle, Kampen en Heerde. Een 

afspraak maken kan door te bellen met de polikliniek, of indien mogelijk voor de 

afspraak, via MijnIsala.nl  > Lees verder 
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ZorgDomein  
Vanaf 15 juni is het mogelijk om beeldvormende diagnostiek 

(röntgen, echo en cardiologie functieonderzoek) aan te vragen via ZorgDomein. 

Alle huisartsen krijgen per post informatie hierover verstuurd. Lees in deze 

nieuwsbrief ook meer over nieuw aanbod in ZorgDomein  > Lees verder 
  
VTT longgeneeskunde 
De longartsen in Zwolle hebben in toenemende mate moeite met het voldoen 

aan de gewenste toegangstijd zoals vermeld in ZorgDomein. Dit komt doordat 

wij meer nieuwe verwijzingen krijgen (gemiddeld 10% per jaar meer). 

Daarnaast is het aantal aanvragen voor Verkorte Toegangstijd (VTT) sterk 

gestegen (van circa 40 naar bijna 70 per maand). Bij het doorlezen van deze 

VTT verwijzingen lijkt het soms alsof de medische noodzaak hiervoor niet altijd 

duidelijk aanwezig is. Een voorbeeld hiervan is iemand die 6 maanden hoest.  
Wij zullen altijd trachten uw aanvraag te honoreren, maar we vragen u wel 

zorgvuldig te bezien of een spoed-consult medisch gezien noodzakelijk is, of dat 

een reguliere wachttijd ook kan. Dit voorkomt frustratie bij patiënt en ons 

secretariaat. Met MCC Klik is afgesproken dat wij de komende periode bij 

onduidelijkheid over de VTT indicatie contact kunnen opnemen met de verwijzer. 

Via deze manier wordt het ook voor ons beter inzichtelijk welke argumenten 

doorslag geven bij reguliere versus VTT verwijzing. 
Om de groeiende vraag te kunnen beantwoorden en om onze wachttijden niet 

verder op te laten lopen, nemen wij met regelmaat nieuwe verpleegkundig 

specialisten en physicians assistants aan. Ook de formatie longartsen is 

uitgebreid. Daarnaast gaan wij op korte termijn onze nieuwe patiënten de vraag 

stellen of zij bij lange wachttijd evt. in Meppel gezien willen worden. Wij zijn nu 

immers één vakgroep met de Meppelse collega’s en gebruiken dezelfde 

zorgpaden. 
  
Wij danken u voor uw begrip. 
De vakgroep longgeneeskunde Isala 
  
Vanaf 15 juni beeldvormende diagnostiek  

ook digitaal aan te vragen via ZorgDomein 
Op veler verzoek van huisartsen is het vanaf 15 juni 2017 mogelijk om ook 1e 

lijns beeldvormende diagnostiek voor uw patiënten aan te vragen via 

ZorgDomein bij Isala Zwolle, Kampen en Heerde. Voor de locatie Isala 

Diaconessenhuis Meppel was het al mogelijk om deze onderzoeken via 

ZorgDomein aan te vragen. Dit verandert niet  > Lees verder 
  
Radboudumc en Isala Hartcentrum  
werken samen aan betere hartzorg  
De afdelingen Cardiologie en Cardio-thoracale chirurgie van het Radboudumc en 

Isala Hartcentrum vormen de komende jaren een strategische alliantie op het 

gebied van cardiologische en cardio-thoracale patiëntenzorg voor hart-, long- en 

vaatpatiënten, onderwijs & opleiding en wetenschappelijk onderzoek  > Lees verder 
  
Chance@home: te gast bij de patiënt 
Niet in het ziekenhuis maar thuis opgenomen zijn. Onder de naam 

Chance@home biedt Isala deze mogelijkheid al 13 jaar. De meeste patiënten 

hebben hartfalen, maar ook patiënten met bijvoorbeeld veel luchtlekkage na 

longoperaties en longembolieën behandelt Isala thuis  > Lees verder 
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Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten per 1 mei 
Mevrouw M.J. (Marjan) Muis, interne geneeskunde (SIDS) 
  
Huisartsenpraktijk Appeltern gaat verhuizen 
Door groei en uitbreiding is onze praktijkruimte aan de Vrijheid 

2c te Zwolle te klein geworden. Wij verhuizen op maandag 29 

mei  naar gezondheidscentrum De Trommel. Samen met 

Apotheek BenU, fysiotherapie praktijk Fysiomobilae en o.a. 

thuiszorg Icare gaan we daar vanaf 29 mei onder de naam 

huisartsenpraktijk De Trommel onze werkzaamheden voortzetten.  
  
Ons nieuwe adres is: 
De Trommel  
Ministerlaan 201 
8014 XE Zwolle 
  
Wij verzoeken u vriendelijk uw post voor ons vanaf deze datum naar het nieuwe 

adres te sturen. Telefoonnummers en het faxnummer blijven ongewijzigd.  
Ons nieuwe mail adres is per 29 mei: info@hadetrommel.nl 
  
Namens alle huisartsen, 
E.H.D. de Groot  
M. Schouwink  
A.H. Broers  
M.C. van der Wal  
  
Diagnostiek tarieven 2017 aanvrager huisarts 

  
 

 

Aanleveren kopij 

Aanleveren kopij Klik actueel 
U kunt uw kopij voor de juni-editie van Klik actueel aanleveren tot woensdag 14 

juni a.s. via redactie@klikactueel.nl.   

  
 

 

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. 
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven, bekijk dan de online versie. U kunt zich te allen tijde 

afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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