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Werkafspraak uitgelicht: Diep Veneuze Trombose  

Twee nieuwe werkwijzen in de herziene werkafspraak DVT 

De eerste nieuwe (voor de regio Zwolle) werkwijze is dat bij een verdenking 

trombosebeen en een positieve D-dimeer het klinisch chemisch laboratorium de patiënt 
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gelijk doorverwijst naar de radiologie. Bij een positieve echo verwijst de radioloog direct 

door naar de internist/trombosepoli. 

De tweede nieuwe werkwijze is in de ANW-uren. Zie het stroomdiagram. 

Tijdens ANW-uren krijgen huisartsen de mogelijkheid om op zaterdag en zondag tussen 

10:00-16:00 uur een ECHO-been met vraagstelling trombose aan te vragen. Bij een 

positieve echo gaat de patiënt rechtstreeks naar de internist. Als er geen mogelijkheid is 

om een ECHO aan te vragen i.v.m. het tijdstip of afwezigheid echolaborant, dan is het 

advies om bij een hoge verdenking te starten met een DOAC. Het advies en beleid staan 

goed beschreven in de werkafspraak. Door duidelijke afspraken in de ANW-uren hopen 

we dat de zorg voor patiënten met verdenking trombose beter gaat lopen. 

  

Werkafspraken KNO herzien 

De werkafspraak KNO-heelkunde is herzien. De oude afspraken zijn aangepast aan 

nieuwe inzichten en op punten verduidelijkt. De KNO-werkafspraak is nu opgesplitst in 

afzonderlijke werkafspraken Keel, Neus en Oor. 

Bovendien is er een geheel nieuwe werkafspraak toegevoegd te weten: Vertigo. Van dit 

diverse ziektebeeld, dat ons soms doet duizelen, is de diagnostiek en behandeling helder 

op een rijtje gezet. 

In de komende Interline van november worden de KNO-werkafspraken met boeiende 

casussen aan de huisartsen en apothekers in de regio interactief gepresenteerd. Materiaal 

voor het oefenen van kleine vaardigheden, zoals de stemvorkproef, zal aanwezig zijn. 

  

Apothekers CAVRZ 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Apothekersvereniging Regio 

Zwolle U.A. (CAVRZ) is besloten dat de bij de CAVRZ aangesloten apothekers kunnen 

deelnemen aan de interactieve Interlinescholingen die door Medisch Coördinerend 

Centrum Klik worden georganiseerd. Het bestuur van de CAVRZ en het team van MCC 

Klik zijn enthousiast dat vanaf het tweede halfjaar van 2022 ook de apothekers van de 

gelegenheid gebruik kunnen maken deze Interlinescholingen te volgen. 

Van harte welkom en leerzame nascholingsbijeenkomsten toegewenst! 

  

GP-consult: Prisma evaluatie & AHON-aanmeldingen  

Het is zover! Het eerste patiënten-interview over gebruik van Prisma door de huisarts 

vindt binnenkort plaats. De Zwolse huisartsen worden van harte uitgenodigd om 

patiënten te laten participeren. De onderzoekers zijn benieuwd naar de meningen van de 

patiënten over het digitale advies dat via Prisma is verkregen of via andere manieren van 

overleg. De huisarts wordt gevraagd hun brievenbus de komende tijd goed in de gaten te 

houden voor meer informatie. Er is een vergoeding beschikbaar voor de huisarts wanneer 

hun patiënt deelneemt via hun aanmelding. >lees verder  
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Agenda  

 

 
 

 

Maandag 7 november 2022, 19.30 – 21.30 uur: Van SOLK 

naar ALK - webinar 

Deze scholing is het resultaat van een mooie samenwerking 

tussen de WDH regio Zwolle en MCC Klik. Het is een interactief 

webinar waarin de nieuwe werkafspraak wordt toegelicht. U 

krijgt praktische handvatten om in de spreekkamer het gesprek 

aan te gaan bij patiënten met ALK (Aanhoudende Lichamelijke 

Klachten). >lees verder  
 

 
 

 

Donderdag 1 december 2022, 17.30 - 21.00 uur. Zwolse 

Nieuwe: regionale kennismakingsavond voor huisartsen 

en specialisten regio Meppel en Zwolle - auditorium Isala 

Zwolle  
 

 

 

U bent van harte welkom op de jaarlijkse, geaccrediteerde nascholings- en 

kennismakingsavond voor alle specialisten en huisartsen in de gezamenlijke regio Zwolle 

– Meppel. Kersverse huisartsen en specialisten zullen medische ontwikkelingen de revue 

laten passeren die u niet mag missen. Niet minder belangrijk zijn de persoonlijke 

ontmoetingen,  het kennismaken met uw collega’s. Ook besteden wij dit jaar aandacht 

aan de aangepaste MCC Klik werkafspraak communicatie: dé werkafspraak over de 

communicatie tussen huisartsen en specialisten. Wij rekenen op uw aller komst en hopen 

op een net zo succesvolle bijeenkomst als de voorgaande jaren (vóór covid)! Klik hier 

voor meer informatie en inschrijven.  

 

 

 

 

 

Actueel  

 

 

Vanaf 1 november vervalt de optie: spirometrie voor de eerste lijn (NB: Astma 

COPD Diagnose Centrum blijft bestaan!) 

Van 1 november a.s. vervalt de mogelijkheid om een losse spirometrie zonder 
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beoordeling aan te vragen via ons longfunctie laboratorium. 

Deze beslissing is genomen naar aanleiding van het zeer minimale gebruik van deze 

mogelijkheid tot diagnostiek en de logistieke rompslomp die dit met zich meebracht voor 

Isala en voor huisartsenzorggroepen. 

Zoals gezegd: de ACDC poli waar wel veelvuldig gebruik van wordt gemaakt blijft 

uiteraard wel bestaan. 

  

Implementatie gewijzigde richtlijn coloscopie surveillance  

Dit jaar is er door de NVMDL een nieuwe richtlijn opgesteld over coloscopie surveillance. 

Het uiteindelijke doel van een surveillance coloscopie is het tijdig opsporen en 

verwijderen van relevante poliepen, om darmkanker en overlijden hieraan te 

voorkomen. In 2020 kwam er over dit onderwerp reeds een Europese richtlijn uit. De 

Nederlandse versie is nog in concept, naar verwachting zal deze begin 2023 definitief 

gemaakt worden (identiek aan de Europese richtlijn). Met deze nieuwe richtlijn zullen er 

minder patiënten een darmonderzoek krijgen wat weinig bijdraagt in termen van 

gezondheidswinst. Ook vanwege de belasting voor de patiënt, en de beperkte capaciteit 

en kosten voor de maatschappij, besloten wij als vakgroep MDL deze richtlijn eerder te 

willen implementeren. In de nieuwe richtlijn wordt er gekeken naar het aantal, de grootte 

en histologische kenmerken van eerder verwijderde poliepen; hierbij wordt er een 

inschatting gemaakt door de MDL-arts of verdere endoscopische surveillance nuttig is. 

>lees verder  

 

 
 

 

Korte opname voor meer duidelijkheid 

Een korte opname, onderzoeken, de uitkomsten en een 

behandelplan met de patiënt en mantelzorgers bespreken en 

daarna weer naar huis. Dat is in een notendop de korte 

diagnostische opname. Sinds ongeveer een jaar biedt Isala 

Meppel deze mogelijkheid aan kwetsbare oudere patiënten. 

>lees verder  
 

 

Advies griepprik voor patiënten met kanker  

Elk jaar is er in de media veel aandacht voor het nut van de griepprik. Dit leidt tot veel 

vragen bij patiënten over of zij zelf een griepprik moeten halen en op welk moment. Hier 

hebben we de adviezen samengevat (ook voor vaccinatie pneumokokken en covid). 

  

Bereikbaarheid dienstdoende algemeen internist Zwolle  

De dienstdoende algemeen internist in Zwolle is op bepaalde momenten van de dag 

slechter bereikbaar door vele telefonische overleggen die plaatsvinden met huisartsen en 
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andere verwijzers. Met name aan het einde van de middag kan het zijn dat er lang 

gewacht moet worden voordat de dienstdoende internist beschikbaar is. Daarom is er al 

een aparte dienstdoende internist voor oncologie en hematologie patiënten en er is 

tijdens kantooruren een dienstdoende internist-ouderengeneeskunde voor vragen over 

geriatrische patiënten. We willen huisartsen ook graag wijzen op de mogelijkheid van 

teleconsultatie voor niet-acute vragen over patiënten. >lees verder 

  

Isala Covid-thuismonitoring service is nog steeds ‘live’ – uw patiënten zijn 

welkom!  

Gezien de weer oplopende besmettingscijfers willen we graag onder uw aandacht 

brengen dat de Isala Covid-thuismonitoringservice ongewijzigd operationeel is. 

Voor wie? Risicopatiënten met Covid in de regio’s Zwolle, Zuid-Drenthe (HZD) en Noord-

Veluwe. 

U kunt uw patiënten aanmelden op maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur bij het Isala 

Monitoringcentrum (MCB)  tel. 088 - 624 7031  (NIEUW). Het protocol is ongewijzigd en 

al eerder gecommuniceerd. >lees verder 

  

Verwijzingen post-covid/influenza (herhaling) 

Er worden de laatste tijd wat meer mensen kort na een virale dan wel bacteriële 

luchtweginfectie verwezen naar de poli longgeneeskunde. De zorgvraag is dan dat de 

patiënt nog niet goed genoeg hersteld, echter geeft vrijwel  iedereen aan wel stijgende 

lijn te ervaren. Verwacht herstel (zeker bij ouderen) na een onderste luchtweginfectie is 

minimaal 6-8 weken. Bij stijgende lijn binnen die tijd: u kunt expectatief of laagdrempelig 

x-thorax aanvragen als er twijfel is over onderliggend lijden echter dit betreft het 

verwachte beloop. 

Er is daarnaast geen noodzaak om mensen met post-covid klachten binnen een week te 

zien. Zie ook de werkafspraak Post-COVID-19  van MCC Klik.  

 

 
 

 

Voor de derde keer haalt Isala internationaal 

kwaliteitskeurmerk 

Isala behaalt voor al haar locaties voor de derde 

achtereenvolgende keer de internationale JCI-accreditatie. JCI-

auditoren: ‘Verbeteren zit zichtbaar in jullie DNA.’ >lees verder  
 

 

 

Bestuursvoorzitter Rob Dillmann kondigt vertrek aan 

Bestuursvoorzitter Rob Dillmann zal per 1 maart 2023 

terugtreden als bestuursvoorzitter van Isala. Zijn vertrek biedt 

hem ruimte om meer balans aan te brengen tussen werk en 

https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=2af1dfa871&e=6f740f37c7
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=53469c6c1b&e=6f740f37c7
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=272ca5e962&e=6f740f37c7
https://isala.us12.list-manage.com/track/click?u=7ee834c9defb60c4503fa6804&id=8f50db5f04&e=6f740f37c7


 

privé en om zijn grote passie, zeilen, meer aandacht te geven. 

>lees verder  
 

 
 

 

Cursus “7 bronnen van levensvreugde” bij IntermeZZo 

voor mensen met/na kanker, naasten en koppels  

De diagnose en de behandeling tegen kanker heeft veel impact 

op de kwaliteit van leven van mensen. Op de patiënt zelf, de 

naasten en op de relatie. IntermeZZo biedt een cursus die 

mensen handvaten biedt om zelf en samen de levensvreugde te 

hervinden. De ‘Bronnen van levensvreugde’ is ontwikkeld door 

Kees Kouwenhoven in samenwerking met IntermeZZo en gaat 

uit van hetzelfde principe als ‘Positieve gezondheid’. De cursus is 

geschikt wanneer de patiënt door de actieve behandelfase heen 

is. Er zijn 3 aparte doelgroepen: patiënten, 

mantelzorgers/naasten en koppels/stellen/partners. >lees verder  
 

 

 

 

 

Innovaties en publicaties 

 

 

 

Verpleegkundig onderzoekers van Isala bij Europees congres 

Future Proof Nursing, dat is het thema van het European Nursing Congress 2022 (ENC22) 

dat begin oktober plaatsvond. Een Europees congres waar Isala een belangrijke bijdrage 

aan levert. Isala was een van de eerste ziekenhuizen die de functie verpleegkundig 

onderzoeker heeft neergezet, een functie die bijdraagt aan kwaliteit en innovatie in de 

zorg. >lees verder  

 

 

 

 

 

Komen en gaan 
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Medische staf 

Komen 

Voorstellen oogarts Michiel Nugteren 

Beste collega’s , 

Mijn naam is Michiel Nugteren, ik ben 35 jaar oud, en recent 

afgestudeerd als oogarts. Sinds juli 2022 ben ik werkzaam bij 

Isala en Saxenburgh als oogarts. De opleiding tot oogarts heb ik 

in Groningen gevolgd, waar ik ook de studie geneeskunde heb 

gedaan. Samen met mijn vrouw, tevens mijn persoonlijke 

huisarts, zoontje van 3 jaar en dochter van 10 maanden ben ik 

recent in Wapenveld komen wonen. Ik hoop een ieder snel eens 

in persoon te ontmoeten. 

Michiel Nugteren, oogarts  
 

 

 

Gaan 

01-10-2022         P.A.C.A. Beentjes, SEH-arts 

01-10-2022         M.D. Dijkstra, patholoog 

01-10-2022         L.C. Jager, SEH-arts 

01-10-2022         E.C.A.L. Visser, psychiater 

01-10-2022         M.E. de Weerdt, klinisch psycholoog  

 

 

 

  

 

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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