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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

  

Werkafspraken 

Verandering verwijzing mammapoli vanuit het BVO 

per 1 oktober 2016  
Zoals we eerder hebben laten weten werken we aan manieren 

om de toegangstijden voor patiënten op de mammapoli te 

verkorten. Vanaf 1 oktober 2016  willen we starten met een alternatieve route. 

Hiertoe is besloten in overleg met de HRZ en de MCC Klik werkgroep 
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Mammapoli. Alle huisartsen in de regio hebben dit bericht  al per mail ontvangen  
> Lees verder 
  

Wat is FMCC? 

Alle werkafspraken tussen huisartsen en ziekenhuizen inzien die in Nederland 

gemaakt zijn? Ga naar de landelijke verzamelsite die rechtstreeks te benaderen is via 

de website van MCC Klik. Ook de nascholingen zijn hier te vinden 

(implementatie). 

 

Deze informatie kan nuttig zijn voor wie een nascholing geeft of meewerkt aan 

een werkafspraak. De site is ook te bereiken via www.fmcc.nl,  de website van de 

Federatie van Medisch Coördinerende Centra (doorklikken naar: website regionale 

werkafspraken). 

  

Toezending MCC Klik werkafspraken op papier 
In de regio is in deze digitale tijden het toesturen van de papieren versie van de 

MCC Klik werkafspraken al enige tijd een punt van discussie. Binnen Isala wordt 

bij voorkeur al papierloos gewerkt en eerder dit jaar hebben we de behoefte aan 

de papieren versie onder de huisartsen in de regio gepeild  > Lees verder 
  
 

 

Innovaties en publicaties 

Zwolse Transmurale Cardiovasculaire  
risicomanagement ketenzorg studie; de ZWOT-CASE  
Sinds januari 2016 is in de regio Zwolle ketenzorg voor 

(cardio)vasculair risicomanagement ((C)VRM) ingevoerd. Het doel 

van (C)VRM ketenzorg is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de 

cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit te verlagen. Echter, een solide 

wetenschappelijke analyse van het effect van (C)VRM ketenzorg ontbreekt tot 
nog toe landelijk. De ZWOT-CASE studie brengt hier nu verandering in  > Lees 
verder 
  
 

 

Actueel 

Start project Regionaal Formularium Zwolle 
In september is gestart met het project 'Regionaal 

Formularium Zwolle'. Dit project heeft als doel een betere 

afstemming in voorschrijfbeleid tussen de eerste en tweede lijn 

door beknopte transmurale geneesmiddelrichtlijnen op te 

stellen. Het project is gestart door Anton Franken (internist), 

Gerrit de Weerd (ziekenhuisapotheker) en Douwe van der Meer 

(ziekenhuisapotheker i.o.) in samenwerking met de stuurgroep van het regionaal 

formularium  > Lees verder 
  
Toelichting toegangstijden longartsen  
Bij verwijzingen via ZorgDomein worden de toegangstijden 

getoond. De toegangstijden voor longgeneeskunde behoeven 

enige nuancering. Ook omdat in het laatste 

tevredenheidsonderzoek hier opmerkingen over zijn gemaakt   
 > Lees verder 
  
Patiënten Sportgeneeskunde plannen nu ook zelf de afspraak  
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Dat de patiënt zelf de afspraak kan maken voor de specialismen Fertiliteit, KNO, 

MDL, Orthopedie, Plastische chirurgie en Reumatologie, was u al bekend. Sinds 6 

september is daar een nieuwe polikliniek bij aangesloten, te 

weten Sportgeneeskunde.  
Verwijst u uw patiënt naar deze poli via ZorgDomein? Dan ziet 

hij of zij in het patiëntbericht hoe de afspraak gemaakt kan 

worden; u hoeft hier niet zelf op toe te zien. Het patiëntbericht 

kunt u direct meegeven of naderhand mailen  > 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. Mei-Nga Smit 

is de 4e in de reeks die zich voorstelt  > Lees verder 
  
Tarief huidexcisies per stuk 
Naar aanleiding van een recente casus graag uw aandacht voor het volgende. 

Indien meer dan 1 huidexcisie wordt ingestuurd naar de afdeling pathologie dan 

zal het eigen risico van de patiënt evenredig worden belast. Dus bij het insturen 

van drie huidexcisies tegelijkertijd zal drie keer het tarief voor het verwerken en 

het beoordelen hiervan. 
  
Verbetermaatregelen urologie na tevredenheidsonderzoek  
Naar aanleiding van de huisartsenenquête van 2015 zijn afspraken gemaakt met 

secretaresses over communicatie met huisartsen. Omdat het niet echt verbeterd 

lijkt, hier de afspraken op een rij: 
  
- Huisartsen die dat wensen worden door de secretaresse doorverbonden 

met de behandelend uroloog. Indien de uroloog niet aanwezig is (of aan 

het opereren is) kunnen huisartsen worden teruggebeld. Dit is dan vaak 

buiten kantoortijd. 

- Indien de vraag ook door een assistent urologie kan worden beantwoord of 

voor het insturen van patiënten worden huisartsen doorverbonden met de 

dienstdoende arts-assistent. 

- Deze is evt. bereikbaar via spoednummer 038 - 424 4969 (bijv. voor het 

insturen van een patiënt). 

  
Mocht u ervaringen hebben dat wij ons niet aan deze afspraak houden, dan 

horen wij dat graag. 
 
Daarnaast hebben we gezien de lange toegangstijden een chef de clinique 

aangenomen: Jinne Stiksma. Naast Geske Dijkstra en Bart Witte die begin dit 

jaar bij de vakgroep zijn gekomen. 
  
We hopen per januari nog een extra uroloog te krijgen, waardoor we in totaal 

met 10 urologen zijn. Dit in de hoop dat mensen sneller en makkelijker bij ons 

terecht kunnen en minder lang op een operatie/ behandeling hoeven te wachten. 
  
Met vriendelijke groet, 
M. Trompetter, uroloog Isala Zwolle en Meppel 
  
ZorgDomein: bijlagen versturen 
In deze nieuwsbrief leest u hoe u vanaf 10 oktober 

bijlagen zoals bijvoorbeeld een brief van een ander 

ziekenhuis voortaan kunt meesturen bij een verwijzing via ZorgDomein. Een 
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wens die al lang leeft onder huisartsen. Ook vindt u informatie over nieuw 

zorgaanbod in Isala in deze nieuwsbrief  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe huisartsen  
Mevrouw I. (Ilona) Bolt, Schuttevaerpraktijk, Dedemsvaart 
Mevrouw R.D. (Renske) Koster-van Dorsten, Latyruspraktijk, Dedemsvaart 
De heer H. (Henk) Vinke,  huisartsenpraktijk De Fenix, Zwolle (per 1 oktober) 
  
Vertrokken huisartsen per 1 oktober 
De heer W. (Wim) Seegers, huisartsenpraktijk De Fenix, per 1 oktober 2016 

(pensionering) 
  
Naamswijziging huisartsenpraktijk  
Huisartsenpraktijk De Lange aan de Vrijheid 2b in Zwolle heet vanaf nu 

huisartsenpraktijk Dok Zuid.  
Huisartsen A. (Arie) de Lange en A. (Annemiek) Meutstege 
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Agenda  
6 en 7 oktober 2016: Zwolse Compagnonscursus 
Kies voor de ontmoeting met collega’s, tijdens deze cursus van anderhalve dag 

met interessante inhoud, uitdagingen in de Veluwse natuur en veelzijdige rode 

draad. Late beslissers kunnen zich nog aanmelden. 
  
Donderdag 6 oktober 2016, 17.30 - 20.30 uur 

Nascholing voor doktersassistenten  
Isala Diaconessenhuis Meppel 
Klik hier voor informatie en aanmelding.  
  
13 oktober 2016:  

Avondsymposium ‘Palliatieve zorg bij prostaatcarcinoom 
Bij prostaatkanker kan de palliatieve fase zich over een lange periode 

uitstrekken. De patiënt is gedurende deze periode gebaat bij multidisciplinaire 

overeenstemming over de doelen van de behandeling en over behoefte aan zorg 

en begeleiding. Dit symposium richt zich op uitwisseling van kennis en ervaring 

tussen de verschillende professionals die betrokken zijn bij het verlenen van 

palliatieve behandeling en zorg. Accreditatie is aangevraagd bij NIV, NVU, NVRO, 

NVA, ABC1, NVKG, VSR, V&VN, NAPA. Aanmelden kan nog. 
  
27 oktober 2016: Zwolse nieuwe 
De jaarlijkse kennismakings- en ontmoetingsavond. Voor “oude” 

en nieuwe specialisten en huisartsen. U kunt zich hier al 

aanmelden. 
  
4 en 25 oktober 2016:  
Themabijeenkomst voor mantelzorgers van mensen na CVA   
De CVA-keten TSSZ en vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! organiseren in het 

najaar bijeenkomsten voor mantelzorgers van patiënten met een CVA. 

Informatie-uitwisseling, ontmoeting en het delen van ervaringen staan centraal  
> Lees verder 
  
17 en 18 november:  Reflux symposium 
Op 17 en 18 november organiseren de chirurgen in 

samenwerking met de longartsen, mdl-artsen, kno-artsen en 

huisartsen een congres over reflux. 
  
Aanleveren kopij Klik actueel  

  
  

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

donderdag 13 oktober 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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