
 

    
 

 

    
 

31 januari 2016 
 

 

Praktische informatie 

Toegangstijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkafspraken 

Tijdperk na Dirk Branbergen  
Enthousiast ben ik begonnen aan mijn nieuwe uitdaging. Ik 

mag me bij jullie introduceren als opvolger van Dirk 

Branbergen: Ria Couwenberg, onlangs gestopt met mijn huisartspraktijk in 

Heino. Ik ken velen van jullie: huisartsen en specialisten. We kwamen elkaar 
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tegen in Warffum-commissies, Compagnonscursussen, WDH nascholingen, co-

assistentenopleiding en MCC Klik-Interlines en natuurlijk gewoon op de 

werkvloer. 

  

Mijn missie: MCC Klik staande houden in de vaart van alle dag. Daarmee 

uitdrukkend dat MCC Klik het contact tussen huisartsen en specialisten warm wil 

houden en waar nodig wil opwarmen. Dirk heeft deze taak volhardend en vol 

enthousiasme en met kritische blik 20 jaar lang vormgegeven. Nu kunnen wij 

verder in een huis dat er al staat. Ik ga dat doen door de werkafspraken- en 

interline- organisatie en -ontwikkeling op me te nemen.  

  

Ik heb er veel zin in. Tot ziens!  

  

Ria Couwenberg  

mpecouwenberg@gmail.com 

interline@mccklik.nl 

  

De Ochtendspits is gestart 
Vanaf 1 januari 2016 vinden alle huisartsen die aan Interline deelnemen elke 

woensdag- en vrijdagochtend een uitdagende mail in hun box: een medische 

vraag, veelal terugslaand op een eerdere Interline. Na beantwoorden zien zij het 

juiste antwoord met een korte toelichting, en een verwijzing naar de 

bijbehorende Klik Werkafspraak en/of een landelijke referentie  > Lees verder 
  
 

 

Innovaties en publicaties 

Dokter Media: online uitleg en nuancering van medisch nieuws  

Sinds 18 januari is Dokter Media officieel gestart. Dokter Media is een online 

platform waarop medisch nieuws afkomstig uit de landelijke media wordt 

voorzien van een korte begrijpelijke uitleg.  

Het doel van Dokter Media is het nuanceren en concreet maken 

van medische nieuwsberichten die mogelijk spelen bij de 

patiënt  > Lees verder 
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Actueel 

Advies landelijke expertisecentrum zeldzame 

schildklieraandoeningen over Thyrax Duolab bij kinderen  
Thyrax Duotab (levothyroxine) is vanaf februari 2016 gedurende tenminste een 

half jaar niet leverbaar. De ervaring van de meeste kinderarts-endocrinologen is 

dat omzetting naar een ander merk schildklierhormoon bij kinderen zelden 

problemen oplevert.  Sinds bekend werd dat Thyrax Duotab (levothyroxine) 

0,025 mg vanaf februari 2016 gedurende tenminste een half jaar niet leverbaar 

is, bestaat er onrust onder ouders van kinderen die met dit merk 

schildklierhormoon worden behandeld  > Lees verder 
  
Gewijzigd beleid controles goed ingestelde OSAS patiënten 
De controles van de OSAS patiënten die goed ingesteld zijn op hun CPAP 

therapie zijn veranderd. Bijgaande brief hebben wij naar al onze OSAS controle 

patiënten gestuurd  > Lees verder 
  

Verwijzen naar Isala? Patiënt belt voortaan zelf 
Isala voert een nieuwe werkwijze in voor het maken van afspraken.  
Tot nu toe stuurde Isala altijd een brief waar datum en tijd van de 

afspraak op staat. Het bleek dat patiënten heel vaak hun afspraak moeten 

verzetten omdat dat moment voor hen niet uitkwam. Daar is de patiënt 

straks van af, want de patiënt kan straks zelf kiezen wanneer de afspraak 

uitkomt. Tussen 1 februari 2016 en 1 januari 2017 gaan stapsgewijs alle 

poliklinieken van Isala hierop over. De spoedprocedure voor verwijzen naar Isala 

en de bijbehorende contactgegevens blijven ongewijzigd  > Lees verder 
  
ZorgDomein 
Er zijn weer enkele aanpassingen in het zorgaanbod in ZorgDomein  > Lees verder 
  
Isala Hartcentrum en huisartsen zetten in op verdere verbetering 
zorg atriumfibrilleren 
Isala Hartcentrum is samen met de Huisartsenvereniging Regio Zwolle gestart 

met NVVC Connect atriumfibrilleren. Dit landelijke kwaliteitsproject van de 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft als doel verdere verbetering van 

de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. De samenwerking tussen 

betrokkenen is tijdens een kick-off bijeenkomst bekrachtigd met een 

samenwerkingsovereenkomst  > Lees verder 
  
Regionaal oncologisch netwerk voor complexe oncologische zorg 
Gelre ziekenhuizen en Isala bekrachtigden op 20 januari 2016 hun nieuwe 

samenwerking op het gebied van complexe oncologische chirurgie. De 

samenwerking vloeit voort uit landelijk beleid dat tot doel heeft om complexe 

zorg te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen en is specifiek gericht 

op patiënten met minder vaak voorkomende vormen van kanker. Op grond van 

de geldende landelijke (SONCOS) normen voor oncologie hebben de 

ziekenhuizen nu afspraken gemaakt voor de chirurgische ingrepen bij slokdarm-, 

maag, alvleesklier-, galweg- en leverkanker. Deze afspraken vormen een eerste 

stap in de inrichting van een breed regionaal oncologisch netwerk  > Lees verder 
  
Stoppen met roken in een nieuwe vorm  
Vanaf december 2015 heeft de Stoppen Met Roken zorg Isala een 

nieuwe vorm aangenomen. Het bestaat uit een erkende en efficiënte 

interventie volgens de CBO richtlijn tabaksverslaving. Op meerdere 

Rookstoppoliklinieken in het land wordt deze ‘Optimale interventie 

strategie’ aangeboden, onder andere in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. 
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Er worden twee fasen onderscheiden: de ‘stopfase’ en de ‘volhoudfase’  > Lees 

verder 
  
Patiënten en zorgverleners stimuleren samen zelfmanagement na 
hartinfarct   
De Hart&Vaatgroep, Isala Hartcentrum in Zwolle en de Noordwest 

Ziekenhuisgroep starten het project ‘Zelfmanagement in het hart van het 

zorgproces’. Met dit project willen zij een actieve inbreng van patiënten 

stimuleren bij de zorg en revalidatie na een hartinfarct  > Lees verder 
  
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen na CVA  
De CVA-keten TSSZ en vrijwilligerscentrale ZwolleDoet organiseren in het 

voorjaar twee bijeenkomsten voor mantelzorgers van patiënten met een CVA: 
op 23 februari en op 22 maart. Informatie-uitwisseling, ontmoeting en 

het delen van ervaringen staan centraal  > Lees verder 
  
Bijna 300 doktersassistenten volgen nascholingen 

diagnostiekafdelingen  
De diagnostiekafdelingen van Isala organiseerden onlangs nascholingsavonden 

voor huisartsen en doktersassistenten. Bijna driehonderd doktersassistenten 

toonden belangstelling. Een extra bijeenkomst was daardoor nodig  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe specialisten per 1 januari 2016 
Per 1 januari jl. is L.P.W. (Bart) Witte, uroloog, in dienst getreden. 
  
 

 

Agenda 
23 maart: ‘Effectief nascholing geven – hoe doe je dat?’  
Een training voor medisch specialisten Isala, maar ook open voor huisartsen.  
Details volgen.  
  
8 april 2016: afscheid Dirk Branbergen,  
medisch coördinator MCC Klik 
  
2 en 3 juni 2016: Compagnonscursus  
Klik hier voor informatie en aanmelden. 
  
Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de februari-editie van Klik actueel aanleveren tot 

donderdag 11 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 

afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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