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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkafspraken 

Werkafspraak Hepatitis 

De NHG heeft een nieuwe standaard uitgebracht over de 

behandeling van virale hepatitis. In 2015 is in onze regio de 
werkafspraak rond hepatitis gestart via de Interlinescholing. Na goed overleg 

met de werkgroep blijft het beleid gehandhaafd zoals in de werkafspraak 
verwoord is. De Interlineronde loopt dus gewoon verder en de werkafspraak op 

de MCC Klik-app is volledig up-to-date. 

  

http://t.ymlp61.com/eqsuaxaejejmaaahymadaume/click.php
http://t.ymlp61.com/eqsealaejejmalahymaaaume/click.php
http://t.ymlp61.com/eqsmacaejejmatahymalaume/click.php
http://t.ymlp61.com/eqsjacaejejmakahymaaaume/click.php


KNO-werkafspraak 

De KNO-werkafspraak met Isala dateert uit 2005. Van 2005 tot 2007 is deze 
werkafspraak gepresenteerd in een Interlinenascholing. De inhoud van de 

werkafspraak gaat over slechthorendheid (NHG M61), rhinosinusitis (NHG M33), 

otitis media (NHG M9) en otitis externa (NHG M49). 
  

MCC Klik is op zoek naar 2 huisartsen die de werkgroep willen aanvullen. Samen 
met KNO-artsen Jurgen te Rijdt, Annette ter Schiphorst en huisarts Rik Wesseler 

kunnen we dan deze werkafspraak herzien. De verwachting is dat een of twee 
bijeenkomsten van 1,5 uur daarvoor voldoende zullen zijn. Aanmelden kan via 
info@mccklik.nl. 

  

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie werkafspraak 

Per mei 2016 is de werkafspraak MKA-chirurgie geplaatst op de MCC Klik-site en MCC 

Klik -app. Aan deze werkafspraak is een Interlinenascholing gekoppeld. De 
presentatie daarvan start medio mei. Wij wensen jullie leerzame en gezellige 

bijeenkomsten.   
  
 

 

Innovaties en publicaties  

Ketenzorg diabetes werkt wél  
Het ketenzorgexperiment voor diabetes zou mislukt zijn, beweren verschillende 

onderzoekers. Maar hun interpretatie van de huidige zorgontwikkelingen klopt 
niet, spreken arts-onderzoeker Steven Hendriks van Diabetes Kenniscentrum 

Isala en collega’s tegen. Zij komen op basis van DBC-gegevens tot een andere 

conclusie en publiceerden hierover in Medisch Contact van 12 mei jl.  > Lees verder  
  
 

 

Actueel 

Nazorg na ontslag  
Uit de transmurale incidenten melding (TIM) zijn het afgelopen jaar meerdere 
meldingen van huisartsen gekomen over onduidelijkheid wie verantwoordelijk is 

voor de nazorg na opname in het ziekenhuis. In overleg met MCC Klik en de 
medische staf zijn afspraken gemaakt over hoofdbehandelaarschap na ontslag 

uit het ziekenhuis. Het nieuwe beleid gaat in vanaf 1 juni 2016  > Lees verder 
  
Essure-sterilisatie  
Er is de laatste tijd veel berichtgeving over de Essure-sterilisatie en de mogelijke 

klachten die vrouwen hierna kunnen krijgen (o.a. 7 maart Radar, 28 januari 
EenVandaag). De gynaecologen van het Vrouw-kindcentrum Isala willen 

huisartsen graag informeren over het beleid van Isala in dezen  > Lees verder 
  
Patiëntenfolder degeneratief meniscusletsel  
Naar aanleiding van een bijeenkomst van huisartsen uit Heerde en orthopedisch 

chirurgen Harmen Ettema en Guido van Solinge, die beiden spreekuur doen in 
Heerde, is de patiëntfolder degeneratief meniscusletsel ontwikkeld  > Lees verder  
  

Focus op valpreventie 
De afgelopen periode heeft Isala veel gedaan om valpreventie te 

verbeteren. Goed beleid voor de verpleegafdelingen was er al, sinds 
kort is er ook aandacht voor valpreventie op de poliklinieken  > Lees verder 
  
DCC aanvraagformulier gewijzigd 
Omdat het nog even duurt voordat DCC onderzoeken via ZorgDomein aan te 

vragen zijn, maar er toch wel wat wijzigingen zijn hebben wij ervoor gekozen om 

mailto:info@mccklik.nl
http://t.ymlp61.com/eqsbalaejejmaaahymakaume/click.php
http://t.ymlp61.com/eqshaoaejejmaaahymapaume/click.php
http://t.ymlp61.com/eqswadaejejmapahymaoaume/click.php
http://t.ymlp61.com/eqsqakaejejmalahymalaume/click.php
http://t.ymlp61.com/eqsyaraejejmaiahymafaume/click.php
http://t.ymlp61.com/equsafaejejmanahymakaume/click.php


het DCC aanvraagformulier vast te updaten. Per 1 juni 2016 staat op de MCC 
klik site een gewijzigd DCC aanvraagformulier. Hierbij een toelichting op de 

wijzingen/aanpassingen  > Lees verder 
  
ZorgDomein 
In deze nieuwsbrief staat onder meer een toelichting op verkorte toegangstijd 

(VTT), machtigen van doktersassistente of een andere medewerker op de 
praktijk en nieuw aanbod bij Chirurgie  > Lees verder  
  
Kinderartsen Isala stellen zich voor   
In deze rubriek stellen de kinderartsen zich de komende maanden 

één voor één nader aan u voor. Door de fusie in Meppel is de 

vakgroep een stuk groter geworden en daardoor wellicht wat 
onbekend. Eelco Schroor (1959) werkt sinds 14 jaar bij Isala en is 

de tweede in de reeks die zich voorstelt   > Lees verder 
  
Ook patiënten in Kampen en Heerde gebruiken nu aanmeldzuil  
Patiënten die naar Isala Heerde of Kampen komen voor een poliklinische 
afspraak, melden zich nu ook aan bij de aanmeldzuil in de hal. In Kampen sinds 

eind vorig jaar, in Heerde sinds maart dit jaar  > Lees verder 
  
Omgaan met veranderde intimiteit en seksualiteit bij kanker 
Nazorgcentrum IntermeZZo verzorgt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten om 
mensen met kanker te steunen als veranderde intimiteit en seksualiteit vragen 
of problemen oplevert.  De eerstvolgende bijeenkomst is  
op dinsdag 7 juni van 19.30 tot 21.00 uur.  
Seksuologen geven advies en tips en antwoorden op vragen. 
Huisartsen kunnen mensen attenderen op de bijeenkomst. Zij kunnen zich 

aanmelden bij IntermeZZo via:(038) 424 6088  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Vertrokken specialisten per 1 mei 2016 
T. Steenstra Toussaint-Corporaal, SIDS gynaecologie  
 

 

Agenda 
27 oktober: Zwolse nieuwe 
De jaarlijkse kennismakingsavond voor huisartsen en 
specialisten 
  
Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de juni-editie van Klik actueel aanleveren tot donderdag 

16 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 

afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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