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Praktische informatie 

Wachttijden Isala 

  

Verwijslijst (faxnummers) 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

 

Werkafspraken 

MCC Klik Werkafspraken/Interline 
In deze klik actueel een korte opsomming van activiteiten en 

wetenswaardigheden  > Lees verder 
  

http://t.ymlp225.net/uymwakauqhhqazamjapajwj/click.php
http://t.ymlp225.net/uymqaxauqhhqacamjadajwj/click.php
http://t.ymlp225.net/uymyaxauqhhqafamjaxajwj/click.php
http://t.ymlp225.net/uyjsaxauqhhqagamjapajwj/click.php
http://t.ymlp225.net/uyjuarauqhhqaramjafajwj/click.php
http://t.ymlp225.net/uyjeaiauqhhqagamjazajwj/click.php


Portrettengalerij van MCC Klik app werkt tijdelijk niet 

  
 

 

Innovaties en publicaties 

Promotie Max Overgoor: de TOMAX-procedure  
Max Overgoor, plastisch chirurg in Isala, zal op 29 januari a.s. promoveren aan 

de medische faculteit van Universiteit Utrecht op ‘de TOMAX-procedure’. Waar 

dit over gaat? Lees verder voor een beknopte samenvatting van het proefschrift 
> Lees verder 
  
 

 

Actueel 

Transmuraal Incidenten Melden:  
pilot halverwege, veel meldingen  
In september is gestart met Transmuraal Incidenten Melden (TIM). Het doel: 

door middel van inzicht waar zaken niet goed gaan, de kwaliteit van ketenzorg 

verbeteren. In december heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de 

meldingen in de eerste drie maanden na de start van de pilot  > Lees verder  
  

ZorgDomein 
In deze nieuwsbrief enkele korte mededelingen over o.a. nieuw zorgaanbod 
> Lees verder 
  

Telenefrologie in ZorgDomein  
Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om via ZorgDomein een teleconsult voor uw 

patiënt met nierproblemen aan te vragen bij de nefrologen van Isala  
 > Lees verder  
  
Medische microbiologie Isala werkt ook voor Noorderboog 

  
Spreekuur plastische chirurgie ook in Kampen 
Vanaf januari 2015 houdt plastisch chirurg Peter Houpt wekelijks op 

vrijdagmiddag spreekuur in Isala Kampen. Het aanbod is al opgenomen in 

ZorgDomein  > Lees verder   
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe specialisten 
De heer J. (Joan) Doornebal, internist-nefroloog, per 1 januari 2015 
Mevrouw dr. M. Kleinpenning-Engberts, uro-gynaecoloog per 1 januari 2015  
Dr. J.A. Knol, anesthesioloog per 1 januari 2015. 
  
Vertrokken specialisten 
P. (Pieter) Zwart, kinderarts, per 1 januari 2015 
W. (Willem) Vaandrager, oogarts, per 1 januari 2015 
Dr. M.A. (Maarten) Alleman, affiliatie coördinator, per 1 januari 

2015 
F. (Fokke) Postema, oogarts, vanaf 1 januari 2015 waarnemer, 

geen lid meer van de VMS 
Dr. J.R. Beukhof, internist-nefroloog, per 1 januari 2015.  
  
Even voorstellen:  

Joan Doornebal, internist-nefroloog  
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Mijn naam is Joan Doornebal. Ik ben 33 jaar en ben op 1  
januari 2015 toegetreden tot de maatschap Interne  
Geneeskunde als internist-nefroloog.  
Ik ben getrouwd met Janet en wij hebben twee dochters:  
Noëlle (4 jaar) en Julia (2 jaar).  
Sinds september 2014 wonen wij met veel plezier in Hattem. 
  
Ik heb Geneeskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit  
te Nijmegen (2000-2006). Vervolgens ben ik gedurende 4 jaar werkzaam 

geweest als A(N)IOS interne geneeskunde in het Medisch Spectrum Twente te 

Enschede. Vanaf 2010 heb ik mijn opleiding voortgezet in het Radboudumc te 

Nijmegen. Per 1 mei 2014 heb ik mijn opleiding tot internist-nefroloog afgerond 

en tot 30 november 2014 ben ik werkzaam geweest in het Radboudumc.  
  
Naast de opleiding heb ik onderzoek verricht naar lithium geassocieerde 

nierschade. Ik hoop dit onderzoek in Zwolle voort te kunnen zetten en t.z.t. af te 

ronden. Verder heb ik de laatste jaren met veel enthousiasme en plezier leiding 

gegeven aan een jongerenclub. Gelukkig resteert er naast al die activiteiten nog 

vrije tijd om er met Janet, Noëlle en Julia op uit te trekken!  
  
Ik hoop op een heel prettige samenwerking en kijk er naar uit om persoonlijk 

kennis te maken! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Joan Doornebal 
  

  
Werving nieuwe kinderartsen gestart  
Per 1 januari 2015 is onze collega Pieter Zwart met pensioen gegaan.  
De kinderartsen zijn bezig met de werving van twee nieuwe collega's 
> Lees verder  
  
 

 

Agenda   
 

Publieksacademie  
De Isala Publieksacademie is inmiddels een begrip geworden in Zwolle. Jaarlijks 

verzorgen artsen en medewerkers van Isala acht lezingen in Schouwburg Odeon 

over ziektes, innovaties en onderzoek  > Lees verder  
    
19 februari 2015 
Voorlichtingsbijeenkomst voor patiënten over prostaatkanker 
  
26 maart 2015 

Symposium complexe wondzorg: leggen we de juiste 

verbanden?  

  

17 en 18 september 2015 

Zwolse Compagnonscursus 

  

29 oktober 2015: Zwolse Nieuwe 
Noteer deze datum vast:  
hét jaarlijkse kennismakingsevent waar je bij moet zijn! 
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Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de februari-editie van Klik actueel aanleveren tot 

donderdag 12 februari 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 

aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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