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Praktische informatie 

Wachttijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

 

Werkafspraken 

Herziening Werkafspraak Serologie 
De Werkgroep Microbiologie heeft de Werkafspraak Serologie 

herzien. Deze dient ter begeleiding van het aanvraagformulier 

Serologie. Informatie over de hepatitisserologie is verhuisd naar de 

Werkafspraak Interne Geneeskunde - Virushepatitis, die inmiddels via Interline 

gepresenteerd wordt  > Lees verder 
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Herziening Werkafspraak Nierfunctiestoornissen 
Na de eerste druk in 2005 is nu de vijfde druk verschenen van de Werkafspraak 

Interne Geneeskunde - Nierfunctiestoornissen. En deze is ook weer fors herzien, 

met hopelijk duidelijke uitleg over de begrippen. Ook wordt duidelijk geboden 

wanneer verwijzing zinvol is en wanneer consultatie van de nefroloog - met een 

sterk pleidooi om dat via Telenefrologie (ZorgDomein) te doen    
 > Lees verder 
  
Nieuw: Ochtendspits 
Een nieuw fenomeen is in partu bij MCC Klik. Het idee is 

ontstaan u sommige ochtenden in de praktijk te 

verwelkomen met een verrassende medische vraag via 

email. U kunt deze direct beantwoorden en ziet dan meteen 

wat het juiste antwoord is, en waarom.  
Vragen die aansluiten op Interlineprogramma's, WDH cursussen of andere al dan 

niet actuele lokale activiteiten. Maar het kunnen ook landelijk geldende vragen 

of bijvoorbeeld dermatologische beelden zijn.  
Kwalitatief moet het allemaal goed in elkaar steken, dat vraagt enige 

voorbereiding. Inmiddels is een redactieraad gevormd, we hopen eind van het 

jaar van start te kunnen. Denkt u leuke en zinvolle vragen te hebben (multiple 

choice) dan zijn ze welkom, stuur ze in naar MCC Klik!  
  
Transmuraal Incident Melden (TIM) zinvol 
Het Zwols Veiligheidsnetwerk is sinds september 2014 gestart met het 

transmuraal incident melden (TIM). Er zijn de afgelopen 8 maanden al meer dan 

150 meldingen gemaakt, met name door de openbaar apothekers. De meeste 

meldingen gaan over medicatie en zijn gericht aan Isala. Isala heeft al een 

aantal acties uitgezet om het medicatieproces en de overdracht te verbeteren  > 

Lees verder 
  
Geneesmiddelrichtlijn Maagklachten gepubliceerd 
Eind mei is de geneesmiddelrichtlijn maagklachten vanuit het project Regionaal 

Formularium Zwolle gepubliceerd. De geneesmiddelrichtlijn maagklachten is 

opgesteld met als doel de keuze van geneesmiddelen af te stemmen tussen Isala 

en de regio. Door deze overeenstemming hoeven patiënten in Isala in de meeste 

situaties niet meer omgezet te worden naar het (oude) formularium van Isala en 

vice versa. Deze richtlijn is opgesteld door een transmurale werkgroep met 

daarin o.a. een MDL-arts, internist, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, 

apotheker en ziekenhuisapotheker  > Lees verder 
  
 

 

Innovaties en publicaties 

Vernieuwde hartscan met rubidium 
De afdelingen Nucleaire geneeskunde en Cardiologie werken sinds kort met een 

vernieuwde hartscan met rubidium (radioactieve stof). Hierdoor is de scan veel 

sneller gemaakt, geeft het een betere beeldkwaliteit en minder 

stralingsbelasting. Isala is één van de drie ziekenhuizen in Nederland dat 

hiermee werkt  > Lees verder  
  
 

 

Actueel 

ZorgDomein  
Lees hier het laatste nieuws over ZorgDomein: 

         Tip van de maand: hoe kan ik een verwijzing nog annuleren? 
         Ook verloskundigen straks aangesloten op ZorgDomein 
         Ook bij ZorgDomein geldt: bij spoedverwijzing overleg met de medisch 
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specialist. 
> Lees verder 
  
Nieuwe behandeling van onychomycose  
Bij het Isala Dermatologisch Centrum, afdeling cosmetische dermatologie en 

huidtherapie, is sinds 1 mei jl. de mogelijkheid tot behandeling van 

onychomycose door middel van de FOX III schimmelnagellaser. Voordeel van 

deze behandeling is dat er geen bijwerkingen zijn door medicatie  > Lees verder 
  
TeleDermatologie  
In april 2014 is het Isala Dermatologisch Centrum overgegaan van Isala 

TeleDermatologie naar KSYOS TeleDermatologie. Er wordt inmiddels veelvuldig 

gebruik gemaakt van deze nieuwe werkwijze direct vanuit het HIS. Om het 

proces van TeleDermatologie nog gemakkelijker te maken, willen we u graag 

over het volgende informeren  > Lees verder  
  
Herhaalde mededeling: einde oude manier 

inloggen EriDanos  
Alle huisartsen en apothekers hebben twee maanden 

geleden een brief ontvangen over inkijken in EriDanos. 

Hierin werd aangekondigd dat de oude manier van inloggen 

in EriDanos (via het atrium account) komt te vervallen 

vanwege veroudering. Hiervoor in de plaats kunt u vanuit de nieuwe werkplek 

omgeving (login.isala.nl) inloggen.  

  

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat met ingang van 1 juni 2015 de oude 

manier van inloggen wordt afgesloten. Indien u toch wil blijven inloggen dient u 

voor die tijd uw aanmeldformulier te versturen naar servicedesk.ict@isala.nl.  
  

Isala Stoppen met roken poli wederom goede 
resultaten   
Het slagingspercentage van de Isala Stoppen met roken 

polikliniek ligt wederom hoger dan het landelijk 

slagingspercentage. Het landelijk percentage ligt tussen de 

4 en 10% (TNS NIPO, 2012)  > Lees verder  
  

Isala Gynaecologie en Obstetrie niet 
verantwoordelijk voor zorg ZBC’s  
Op de polikliniek Gynaecologie en Obstetrie van Isala worden themaspreekuren 

georganiseerd, zoals de menopauzepoli en het seksuologie-spreekuur. 

Regelmatig stellen patiënten en verwijzers hier vragen  over,  waaruit blijkt dat 

het idee bestaat dat deze spreekuren buiten Isala plaatsvinden en georganiseerd 

worden in een private onderneming. Dat is niet het geval  > Lees verder 
  

Tevredenheidsonderzoek longgeneeskunde   
Begin 2015 hebben alle huisartsen het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van 

Isala ontvangen. De resultaten daarvan heeft u kunnen lezen in de vorige Klik 

actueel. De Nederlandse Vereniging Longgeneeskunde heeft recent besloten om 

de kwaliteitsvisitatie van onze vakgroep longgeneeskunde Isala te vervroegen 

(in plaats van 2016 naar eind 2015). De input van huisartsen is echter wel 

gewenst. Hoewel de afspraak is ‘geen tussentijdse enquêtes’ hebben we in 

overleg met het bestuur van de huisartsenvereniging Zwolle besloten voor 

longgeneeskunde een uitzondering te maken.  

  

Wij hopen op uw begrip en bereidheid de enquête in te vullen. U zult begin juni 
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hiervoor een mail van Mediquest ontvangen. 
  

Saxenburgh Groep versterkt samenwerking met Isala 

  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe medisch specialist 
Mw. K.S. de Graaff-Korf, neonatoloog, per 15 mei 
  
 

 

Agenda   
 

16 juni  
Refereeravond aangezichtspijn 
  
17 en 18 september 2015  
Zwolse Compagnonscursus  
  
29 oktober 2015: Zwolse Nieuwe 
Hét jaarlijkse kennismakings- en ontmoetingsevent voor en door dokters. 
  
3 november 2015: Nascholing Diagnostiekafdelingen Isala 
  
Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de juni-editie van Klik actueel aanleveren tot donderdag 

11 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 

aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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