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Praktische informatie 

Wachttijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

 

Werkafspraken 

Eén herziene, en twee nieuwe MCC Klik 
werkafspraken 
De  nieuwe Interline 'Infectieziekten' is van start gegaan. 

Daarin worden drie werkafspraken besproken, die inmiddels op de site gezet zijn 

en rondgestuurd zijn aan de belanghebbende beroepsgroepen. Hier een 

toelichting bij die drie werkafspraken  > Lees verder  
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Actueel 

Isala-advertorial prostaatkanker 
Recent heeft in regionale huis-aan-huis bladen een interview gestaan waarbij 

een patiënt enthousiast vertelde over zijn ervaringen bij Isala. Er was PSA-

onderzoek door zijn huisarts verricht op verzoek van de patiënt zelf, waarbij 

prostaatkanker is gediagnostiseerd. Het vermelden van dit onderzoek in het 

interview heeft geleid tot enkele kritische reacties van huisartsen in de regio.  

  

Wij betreuren het dat hierdoor het beeld is ontstaan dat Isala PSA-bepalingen 

zonder adequate informatie aan de patiënt ondersteunt. Tijdens de 

voorlichtingsavond over prostaatkanker op 19 februari jl. is uitgebreid 

stilgestaan bij screening en vroegdiagnostiek. Duidelijk is uitgelegd dat er ook op 

dit moment nog onvoldoende argumenten voor een bevolkingsonderzoek naar 

prostaatcarcinoom zijn en dat het gebruik van de PSA test niet moet worden 

aangemoedigd bij asymptomatische mannen. Goed geïnformeerde mannen, 

geschikt voor vroegopsporing naar prostaatcarcinoom moeten, op verzoek, 

toegang hebben tot een PSA test en eventuele aanvullende diagnostiek. Dit is 

conform de richtlijn prostaatcarcinoom op Oncoline, geïnitieerd door de 

Nederlandse Vereniging voor Urologie. 

   

Isala is zeer betrokken bij dit onderwerp. Vanuit Isala loopt een 

promotieonderzoek, in samenwerking met een Zwolse huisarts, naar het 

aanvraaggedrag van PSA-bepalingen door huisartsen en specialisten en de 

invloed  van richtlijnen hierop. 

  

We hebben intern afgesproken dat we bij onze Isala-advertenties nog kritischer 

de richtlijnen en werkafspraken in ogenschouw zullen nemen. 

  
ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief diverse nieuwtjes en informatie 

over ZorgDomein  > Lees verder 
   

Orthopedisch chirurgen in magazine ‘Zorg voor beweging’ 
  

Isala stapt over op het Landelijk Schakel Punt   
Isala stapt komende zomer over op het gebruik van het Landelijk Schakel Punt 

(LSP), een internationale standaard waarmee ziekenhuizen, huisartsen, 

huisartsenposten en apotheken op een veilige manier elektronisch medische 

gegevens van patiënten kunnen uitwisselen  > Lees verder  

   

Schildklierpolikliniek   
In Isala worden op de schildklierpolikliniek gecombineerde consulten (internist 

en verpleegkundige) gepland voor patiënten met schildklieraandoeningen. Deze 

polikliniek is onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde  > Lees verder  
   

Orthopedisch chirurg Kees Verheyen wint Anna Prijs   
Kees Verheyen heeft een groot aandeel geleverd in het internationale onderzoek 

naar de onveiligheid van metaal-op-metaalheupen > Lees verder 

   

Nieuwe Isala omgeving voor inkijken Eridanos    
Vanuit Isala bieden wij externe zorgverleners al enige jaren 

de mogelijkheid om te kunnen inloggen in het 

patiëntendossier EriDanos om gegevens van patiënten te 

kunnen bekijken. De huidige omgeving is echter verouderd 

http://t.ymlp301.net/esssaaauyuejalauwsaaaume/click.php
http://t.ymlp301.net/essuaxauyuejalauwsaoaume/click.php
http://t.ymlp301.net/esseakauyuejarauwsadaume/click.php
http://t.ymlp301.net/essmagauyuejafauwsagaume/click.php
http://t.ymlp301.net/essjakauyuejanauwsaoaume/click.php


en sloot niet meer aan op de innovaties in EriDanos. Dit is nu wel mogelijk 

vanuit de nieuwe werkplek omgeving, Isala.login.nl. Alle huisartspraktijken 

ontvangen begin maart een brief met aanvraagformulier. U kunt hier informatie 

vinden over het aanvragen van de cryptokey en de eventuele kosten die in 

rekening worden gebracht. 

  

Isala benoemd tot Klompvoetcentrum 

Isala is door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) benoemd tot 

regionaal Klompvoetcentrum  > Lees verder 

  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe specialisten 
mevrouw drs. A.C. Dutman, patholoog, per 01-02-2015  

  

Even voorstellen: Marian Engberts, urogynaecoloog 
Mijn naam is Marian Engberts en ik ben 36 jaar oud. 

Ik ben geboren te Gasselte (Drenthe), maar opgegroeid 

in de omgeving van Zwolle (Heerde). Na de middelbare 

school heb ik geneeskunde gestudeerd in Groningen. 

Omdat mijn man destijds ging werken in Nieuwegein, 

ben ik in 2003 in het Diakonessenhuis te Utrecht gestart 

als ANIOS gynaecologie. Na anderhalf jaar ben ik naast 

mijn werkzaamheden als ANIOS begonnen met een 

onderzoekstraject, wat heeft geresulteerd in een promotie 

op 22 mei 2007 aan de Universiteit van Utrecht. In 

datzelfde jaar kon ik ook starten met mijn opleiding tot 

gynaecoloog.  Vervolgens heb ik 6 jaar met veel plezier als AIOS gewerkt in 

verschillende opleidingsziekenhuizen (Meander Medisch Centrum Amersfoort, 

Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis). 

  

Tijdens mijn opleiding kreeg ik steeds meer interesse in bekkenbodempathologie 

en dit heeft geleid tot een fellowship urogynaecologie. Sinds 20 september 2013 

ben ik officieel gynaecoloog en meteen gestart als fellow onder leiding van prof. 

dr. Huub van der Vaart in Utrecht. Per 1 april 2014 vervolgde  ik in Zwolle mijn 

fellowship en per 30-12-14 ben ik toegetreden tot de maatschap gynaecologie in 

Isala, inmiddels onderdeel uitmakend van het MSB. Met mijn man Erik en onze 2 

kinderen (Maartje, 4 jaar en Evi, 2 jaar) woon ik in Hattem. In mijn vrije tijd ga 

ik graag de natuur in met het gezin, sporten, borrelen met vrienden en 

vriendinnen en reizen. Ik verheug me erg op onze samenwerking! 

  

Even voorstellen: Arnold Kruse, gynaecoloog-oncoloog 

Mijn naam is Arnold Kruse en ik ben 39 jaar oud.  

Na de middelbare school heb ik geneeskunde  

gestudeerd aan de VU in Amsterdam. In 2003 ben ik 

aan de VU gepromoveerd op de voorstadia van 

baarmoederhalskanker en aansluitend ben ik een jaar 

AGNIO gynaecologie/verloskunde geweest in de Isala. 

In 2005 ben ik gestart met mijn opleiding tot 

gynaecoloog in het MUMC te Maastricht tot 2010  

en heb ik daar tevens een fellowship gynaecologische 

oncologie gedaan tot 2012. Vanaf april 2012 was ik 

werkzaam als staflid bij de afdeling gynaecologische 

oncologie in het MUMC.  Per 1 december 2014 ben ik 

toegetreden tot de maatschap gynaecologie in Isala, inmiddels onderdeel 
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uitmakend van het MSB. Met mijn vrouw Martine en onze 2 kinderen (Daan, 4 

jaar en Tim, 1 jaar) woon ik in Zwolle. Ik verheug me erg op onze 

samenwerking! 

  
 

 

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  
  
26 maart 2015 
Symposium complexe wondzorg: leggen we de juiste verbanden?  

  

27 maart 2015 

Symposium spasticiteit 

  

26 mei 2015: Symposium borstkanker 
Alvast voor in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort. 

   

17 en 18 september 2015 

Zwolse Compagnonscursus 

Meld u nu aan voor de Zwolse Compagnonscursus, 

het kortingsaanbod geldt tot 1 maart! 

  

29 oktober 2015: Zwolse Nieuwe 
Noteer deze datum: hét jaarlijkse kennismakings-  
en ontmoetingsevent voor en door dokters 
  
Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de maart-editie van Klik actueel aanleveren tot 

donderdag 12 maart 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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