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Praktische informatie 

Wachttijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
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Werkafspraken 

MCC Klik als voorbeeld tegen verspilling  
MCC Klik krijgt ministeriële aandacht  
  
De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid zijn op 

zoek naar verbeteringen in de gezondheidszorg, waarbij zij 

met name verspilling in de zorg willen signaleren en 

bestrijden. Daarvoor is het 'Programma Tegen Verspilling van 

Zorg' in het leven geroepen  > Lees verder 
  
 

 

Innovaties en publicaties 

Promotieonderzoek nefroloog Judith 

Hoogendijk: Sirolimus en proteïnurie bij 
niertransplantatie  
Op 19 mei promoveerde Judith Hoogendijk, nefroloog, 

aan de Radboud universiteit Nijmegen. Zij heeft 

onderzoek gedaan naar sirolimus en proteïnurie bij 

niertransplantaties  > Lees verder  

  
Promotieonderzoek nefroloog Hilde Peters: Biomarkers in IgA 

nefropathie  
Op 19 mei promoveerde eveneens nefroloog Hilde Peters. Zij heeft onderzoek 

gedaan naar biomarkers in IgA nefropathie  > Lees verder 
  

Orthopedie en HBO-V samen in onderzoek  
Binnen de research Orthopedie (ZORRO: Zwolle 

ORthopedic Research Organization) draaien momenteel 

meer dan honderd eigen geïnitieerde wetenschappelijke 

studies, promotieonderzoeken en daar bovenop nog een 

tiental gesponsorde studies   
> Lees verder  
  

Isala Hartcentrum verricht eerste hartklepvervangende operatie in 
Nederland met robot 

Het hartchirurgische team van het Isala Hartcentrum heeft onder leiding van de 

chirurgen Sandeep Singh en Roland Laurens de eerste hartklepvervangende 

operatie verricht in Nederland met behulp van de Da Vinci-robot  > Lees verder 
  
 

 

Actueel 

Opname/ontslagbericht bevat nu extra informatie  
Enkele huisartsen hebben het verzoek ingediend of het opname/ontslagbericht 

dat via Edifact wordt verstuurd meer inhoudelijke informatie zou kunnen 

bevatten. Soms krijgt de huisarts via Edifact een opnamebericht, maar is niet 

duidelijk waarom deze patiënt is opgenomen.  

Met ingang van 17 juni zijn aanpassingen doorgevoerd in 

het opname/ontslagbericht. De opname indicatie 

(diagnose) die in IZIS wordt ingevuld wordt vanaf dat 

moment in het edifact bericht (MEDMUT) meegenomen 

evenals het opnametype (dag opname of klinische 

opname). Niet alle HISsen ondersteunen deze mutaties. U 

kunt bij uw leverancier een verzoek indienen. 
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ZorgDomein 

Lees hier het laatste nieuws over ZorgDomein: 

- Tip van de maand: hoe stuur ik aanvullende gegevens mee in de verwijsbrief? 

- Nieuw aanbod bij KNO: combinatieafspraken gehoortest + consult  

- Afspraak maken? Patiënt hoeft niet te bellen. 
> Lees verder 

  

Nefrologen en dermatologen blij met Teleconsultatie  
Sinds het gebruik van Zorgdomein kunnen huisartsen via ‘telenefrologie’ heel 

eenvoudig om een consult van een nefroloog vragen. Zo kan de huisarts de 

patiënt sneller helpen, vindt het consult plaats op een moment waarop het 

uitkomt en worden de gegevens geregistreerd. Deze nieuwe vorm van 

dienstverlening kwam tot stand naar aanleiding van een verzoek van de 

huisartsengroep in Heerde. Zie ook de MCC Klik werkafspraak.  > Lees verder 
  

Handige tips voor 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 makkelijker te maken, hebben we een paar 

praktische tips  > Lees verder 
   

Verslag feestelijke opening  
poli plastische chirurgie  
De poli Plastische chirurgie en het Hand-polscentrum is 

vanaf 27 oktober 2014 gevestigd in het mooie gebouw 

naast het Behandelcentrum van Isala. Na ruim een half 

jaar in het centrum gewerkt te hebben en nadat de 

laatste zaken zoals beplanting rondom het pand gereed 

zijn, was het tijd voor een feestelijke opening. Dit heeft 

plaatsgevonden op 4 juni jl.  > Lees verder 
  

Terugverwijsbeleid  Dermatologie naar de 1ste lijn 

Isala Dermatologisch centrum is een groot voorstander van “wat in de 1ste lijn 

kan, moet in de 1ste lijn”. Wij verwijzen dan ook patiënten zo snel als 

redelijkerwijs mogelijk is terug naar de 1ste lijn want de huisarts heeft de regie. 

We weten dat het een aantal collega-huisartsen al jaren ergert dat ze een 

patiënt binnen een jaar voor een 2de maal moeten verwijzen (verwijsbrief 

schrijven). Dit refereert aan het oude “jaarkaart” systeem. Ons 

terugverwijsbeleid is op moderner leest geschoeid  > Lees verder 
. 

Huisartsen bezoeken Dermatologisch centrum 

Het Dermatologisch centrum hield haar deuren open voor elf huisartsen uit de 

regio. ‘Zij kwamen een dagdeel bij ons in de keuken kijken en wij bij hen’, 

vertelt manager Nel Menger. ‘Goed om elkaar weer even te zien en kennis te 

delen.’  > Lees verder 

  

Weinig naadlekkages bij operaties dikkedarmkanker in Isala 

De belangrijkste manier om darmkanker te behandelen, is het operatief 

verwijderen van het stuk darm waar de tumor in zit, waarna er weer een 

verbinding wordt gemaakt tussen beide darmuiteinden. Risico na deze operatie 

is een lekkage van die verbinding, de zogenaamde naadlekkage. Het percentage 

lekkages in Isala Oncologisch centrum lag in 2014 ver onder het landeijk 

gemiddelde  > Lees verder  
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Komen & gaan 

Vertrokken en nieuwe huisartsen  
N. (Neelke) Groen volgt per 1 juli J.H.M.P. (Jos) Lemmens op,  
Huisartsenpraktijk De Fenix, Zwolle 
M.W. (Mans) Mees volgt per 1 juli P. (Paul) Cost Budde op,  
Huisartsenpraktijk Wijhe 
N (Nienke) Rijkers-Koorn volgt per 1 juli H .(Hans) van Meeteren op, 

Huisartsenpraktijk Van Meeteren Zwolle. De praktijk zal voortaan de naam 

“huisartspraktijk Rijkers” dragen. 
M. (Martin) Olieman-Bonne, per 1 april huisarts in Huisartspraktijk Los, Zwolle 

   

Huisarts Jos Lemmens met pensioen:  
Samenwerken aan optimale kwaliteit 
Samenwerken was de rode draad in het werk van de 

Zwolse huisarts Jos Lemmens. Hij stond aan de wieg van 

de diabetes- en hart- en vaatzorg in de regio Zwolle en 

maakte zich hard voor nascholing. Alles om de kwaliteit 

van de zorg aan de patiënt te verbeteren. In juni ging hij 

met pensioen. "Huisarts zijn is een prachtig vak"  > Lees verder 
  
 

 

Agenda   
 

17 en 18 september 2015: Zwolse Compagnonscursus  
“De boot van 2015 mag u niet missen” 
… en die wilt u ook niet missen, want het nieuwe 

programma van de Compagnonscursus is actueel, 

interactief en biedt een zeer gevarieerd sociaal 

programma. Kom aan boord, u bent van harte welkom!!  

> Lees verder voor de thema’s, het sociale programma en het aanmeldformulier  
  
12 en 13 oktober 2015: Zwolse Evidence-based Medicine Cursus 
  
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 september-editie van Klik actueel aanleveren tot 

donderdag 10 september 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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