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Praktische informatie 

Toegangstijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkafspraken  

Aankondiging: wisseling van de wacht   
Zeventien jaar geleden, in 1998, is de eerste MCC Klik 

werkafspraak verschenen en de eerste Interline-presentatie 

gegeven. Een paar jaar daarvoor is door diverse visionaire initiatiefnemers MCC 

Klik opgericht. Mijn aandeel destijds was het bedenken en uitvoeren van de 
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werkafspraken- en Interlinestructuur. Het heeft mij keurig door de 

midlifecrisisjaren geloodst  > Lees verder  

  

Derde huisarts gezocht voor werkgroep Laboratorium 

Er is een vacature ontstaan in de werkgroep Laboratorium > Lees verder 

  

Ochtendspits start 1 januari! 
Er is al een paar keer geschreven over de Ochtendspits, en het fenomeen is door 

Bart van Herk toegelicht op de 'Zwolse nieuwe'  > Lees verder  

  

Promotieonderzoek: wat doet zo'n MCC eigenlijk?  
Loes Meijer, huisarts in Amersfoort, is met een promotieonderzoek bezig waarbij 

zij in kaart wil brengen hoe de samenwerking tussen eerste en tweede lijn is in 

een regio zonder en mét een Medisch Coördinerend Centrum (MCC). Zwolle is 

uitverkoren voor de regio mét een MCC   > Lees verder 
  

Vernieuwde aanvraagformulieren  
De  aanvraagformulieren “histologisch onderzoek” en “obuctie” (pathologie) zijn 

onlangs aangepast en zijn  inmiddels geplaatst op de website van MCC Klik, bij 

de knop aanvraagformulieren.  
 

 

Innovaties en publicaties 

Subsidie voor onderzoek naar diabetesmedicijn met mogelijk 
beschermend effect tegen kanker 
  
 

 

Actueel 

Tijdelijke oplossing voor D dimeer sneltesten 

De d-dimeer point of care test die door huisartsen wordt gebruikt bij 

verdenking trombosebeen of longembolie is tijdelijk niet beschikbaar. Voor de 

periode waarin de test niet beschikbaar is voor diagnostiek van DVT en 

longembolie, is onderstaande afspraak overeen gekomen:  

- Hoge verdenking: insturen longartsen / radiologie / SEH 

- Lage verdenking: huisarts laat bloed prikken, patiënt kan naar huis. Bloed 

wordt cito bepaald en positieve uitslag wordt direct telefonisch 

doorgegeven aan huisarts. 

- Grijs gebied: huisarts laat bloed prikken en vraagt patiënt te wachten op 

uitslag. Bloed wordt cito bepaald en uitslag wordt direct doorgeven aan 

huisarts. Huisarts neemt zelf contact op met patiënt en zorgt bij positieve 

uitslag voor doorverwijzing (radiologie/longgeneeskunde/SEH). Bij 

negatieve uitslag: patiënt wordt door huisarts naar huis gestuurd. 

  
Namens het KCL 

Bert Dikkeschei, klinisch chemicus 

  

Zwolse nieuwe weer groot succes 

Op 29 oktober werd voor de tweede keer de Zwolse nieuwe georganiseerd. Hét 

jaarlijkse kennismakingsevent voor huisartsen en specialisten. Het was wederom 

een bijzonder gezellige, informatieve avond  > Lees verder 

  
ZorgDomein 

In deze nieuwsbrief de volgende items: 

- Volledigheid patiëntgegevens in verwijsbrief 
- Nieuwe versie ZorgDomein (V5) 
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- Aanpassingen zorgaanbod Isala in ZorgDomein 
> Lees verder 

  

Informatie poliklinieken Kampen en Heerde 

Vanaf 1 januari 2016 vinden de volgende uitbreidingen plaats in de poli Heerde. 

- Plastische Chirurgie: op vrijdagochtend spreekuur dr. Houpt. 

- Nefrologie: op vrijdagmiddag spreekuur nefrologen (behalve 2e 

vrijdagmiddag van de maand) 

  
Vanaf 12 januari 2016 zullen de neurochirurgen Dr. Aalders en Van den Brink 

poli roulerend spreekuur draaien in Kampen. Dr. Aalders start op 12 januari, dr. 

Van den Brink heeft spreekuur vanaf 19 januari. 
  
  

Klik hier voor het volledige spreekurenoverzicht.  

  
Verhuizing Isala Heerde medio 2016 

De poli Heerde is gevestigd op locatie Wendhorst van Viattence. Viattence heeft 

aangekondigd te willen verbouwen; Isala zal hierin niet deelnemen  > Lees verder 

  

Avondpoli nefrologie 

De poli nefrologie heeft vanaf 1 januari 2016 weer op dinsdag een avondpoli. 

  

Nieuwe verwijsbrief obesitaspoli 
De verwijsbrief voor de Obesitaspoli is (minimaal) aangepast in verband met de 

nieuwe psychologiepartner Mindfit  > Lees verder 

  

Verbeterde samenwerking tussen huisartsen en orthopeden 

De verwijsbrief en antwoordbrief zijn een belangrijke middel in de samenwerking 

tussen de huisarts en de medisch specialist. Vanuit de kwaliteitsvisitatie 

Othopedie 2014 is de antwoordbrief als extra punt van aandacht dor de 

huisartsen naar voren gebracht.  

Huisarts Ninon Higham uit regio Zwolle bedacht daarom een scholing tussen 

orthopedisch chirurgen van Isala en huisartsen gericht op het verbeteren van de 

brief  > Lees verder 
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Komen & gaan 

Nieuwe specialisten per 1 november 
Mw. D. Kemme-Terpstra, psychiater Meppel 
Mw. W.B. Prins, anesthesioloog  
  
Specialist ouderengeneeskunde, uit dienst per 1 november 
De heer P. (Paul) van Buuren, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 
  
Ria Couwenberg en Gertjan Kruizinga zwaaien af 
Na 24 jaar in Heino stoppen wij 1 januari 2016 met het praktijkhouderschap.  
We zijn nog niet moe, maar kiezen voor meer vrijheid.  
Ria blijft actief in het onderwijs aan co-assistenten en 

betrokken bij de MCC Klik Werkafspraken en Gertjan wil 

waarnemen. Onze opvolger Klaas Kuperus wensen wij 

succes en werkplezier. 
  
Jullie allen, met wie wij zo’n steunend en inspirerend 

collegiaal contact hadden danken wij daarvoor. 
  
Je bent welkom op 7 januari 2016 om onder het genot van een drankje en hapje 

afscheid te nemen, een toekomstgesprek te voeren of over het verleden te 

mijmeren. 
  
Plaats: Munnikenhof 10a  Heino 
Tijd: 17:00 tot 19:00 
  
 

 

Agenda   
 

15 december 2015: Isala wetenschapsavond  
  

Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de december-editie van Klik actueel aanleveren tot 

donderdag 10 december 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. 
 

  

 
Uitschrijven / Gegevens wijzigen  

Powered door YMLP  
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