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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

  

Werkafspraken 

Werkafspraak Antistolzorg staat op de site 

Na maanden van overleg en voorbereiding staat de nieuwe 

MCC Klik werkafspraak Antistolzorg nu op de site. Drie 

huisartsen hebben in samenwerking met de vroegere 

trombosedienst van Isala, de apothekers en de cardiologen een overzichtelijke 

afspraak gemaakt  > Lees verder  

http://t.ymlp65.com/mubyapaejwsmaoauemanaume/click.php
http://t.ymlp65.com/muhsagaejwsmaoauemaoaume/click.php
http://t.ymlp65.com/muhuanaejwsmadauemaraume/click.php
http://t.ymlp65.com/muheazaejwsmaiauemapaume/click.php
http://t.ymlp65.com/muhmaoaejwsmagauemafaume/click.php


  
 

 

Innovaties en publicaties 

Coassistenten zoeken onderzoeksprojecten in 1ste lijn  
Coassistenten dienen in het laatste jaar van hun opleiding een 

wetenschappelijke stage van 20-26 weken uit te voeren met als 

eindresultaat een wetenschappelijk verslag > Lees verder 
  
Betere kansen voor ernstig te vroeg geborenen  
door ToP-programma 
In Nederland worden jaarlijks ruim 2.500 kinderen ernstig te vroeg geboren bij 

een zwangerschap van minder dan 32 weken. Hiervan worden zo’n 275 kinderen 

op de Neonatale Intensive care afdeling (NICU) van Isala in Zwolle opgenomen. 

Isala biedt kind en ouders begeleiding met het zogeheten ToP-programma. Dit is 

een preventief programma, waaraan ouders vrijwillig kunnen deelnemen. 

Eenmaal met hun kindje thuis, worden ouders geholpen om signalen van hun 

baby te (her-)kennen  > Lees verder 
  
Website over Spoedeisende geneeskunde  

Free Open Access Meducation  
Vanuit de SEH Isala hebben AIOS en SEH-artsen het initiatief genomen een 

website te starten. Ze houden veel presentaties op onderwijsdagen/congressen 

en lezen veel literatuur voor hun vak. Ze dachten: waarom dit niet delen met de 

rest van Nederland?  > Lees verder 
  

Geriatrieverpleegkundigen in Isala  
Om oudere patiënten goed te behandelen en te begeleiden, is specifieke kennis 

en ervaring nodig. Daarom biedt Isala als Seniorvriendelijk Ziekenhuis nu ook 

specifiek opgeleide geriatrieverpleegkundigen  > Lees verder 
  
  
 

 

Actueel 

Nieuwe huisartsenlijnen Interne geneeskunde  
De sub-specialismen die onder Interne geneeskunde vallen, 

hebben met ingang van 25 oktober jl. een eigen 

telefoonnummer, die uitsluitend voor huisartsen zijn bedoeld. Het betreft Interne 

geneeskunde Algemeen, Diabetes, Nefrologie en Oncologie/Hematologie. 

Daarnaast heeft Revalidatiegeneeskunde een eigen huisartsenlijn gekregen. De 

huisartsen krijgen deze nieuwe nummers om bij vragen of overleg direct bij het 

juiste sub-specialisme uit te komen en sneller het juiste antwoord op de vraag te 

krijgen. De spoedlijn blijft intact en is bedoeld om bij spoedeisende situaties 

direct bij de dienstdoende internist uit te komen. 
  

Bovenaan deze nieuwsbrief staat standaard een link naar de MCC klik pagina: 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten. Deze lijst is aangepast met de nieuwe 

nummers. Alle huisartsen hebben in november 2012 een klein blauw zakkaartje 

gekregen met de telefoonnummers. We passen de kaartjes aan en sturen u deze 

toe.  

   

Hieronder geven we u alvast de nieuwe nummers. Er zijn dus straks voor 

Interne geneeskunde 4 artsenlijnen en 1 spoedlijn. Het huidige doorkiesnummer 

(2144) komt te vervallen. 

  

Huisartsenlijnen m.i.v. 25 oktober   

http://t.ymlp65.com/muhjaxaejwsmavauemavaume/click.php
http://t.ymlp65.com/muhbaraejwsmagauemagaume/click.php
http://t.ymlp65.com/muhhafaejwsmaoauemacaume/click.php
http://t.ymlp65.com/muhwaxaejwsmavauemaraume/click.php
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Interne geneeskunde (artsenlijn)   
    Algemeen (038) 424 3280 

    Diabetes (038) 424 3279 
    Nefrologie (038) 424 3277 
    Oncologie/hematologie (038) 424 3278 

      

Interne geneeskunde (spoed) 

  

Revalidatiegeneeskunde (artsenlijn) 

(038) 424 5310 

  

(038) 424 3281 

  

Zelf afspraken maken:  

nu ook voor revalidatiegeneeskunde en nefrologie   
Sinds 4 oktober kunnen patiënten van Revalidatiegeneeskunde 

ook zelf de afspraak plannen. Op 25 oktober gaan er weer twee 

poli’s over op de nieuwe werkwijze, te weten: Nefrologie en Preoperatief 

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

patiënt op het ZorgDomein-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.  

  

Op onze Verwijzers-site vindt u een actueel overzicht van alle reeds aangesloten 

specialismen. 
  

ZorgDomein  
In deze nieuwsbrief vindt u de handleiding voor het 

meesturen van bijlagen via ZorgDomein en nieuw aanbod  
> Lees verder 
  

Kinderartsen Isala stellen zich voor: Joke Potjewijd   
In deze rubriek stellen de kinderartsen zich één voor één aan u voor. 

Door de fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis is de vakgroep 

een stuk groter geworden en daardoor wellicht wat onbekend. Joke 

Potjewijd is de 6e in de reeks die zich voorstelt  > Lees verder 
  

Anderhalvelijnszorg in huisartsenpraktijk Wijhe  
Tom Brandon, sportarts bij Isala, draaide onlangs vier 

consulten in huisartsenpraktijk Wijhe. Hij zag daar - samen 

met de huisartsen en fysiotherapeuten - patiënten met pijn 

aan het bewegingsapparaat die steeds niet overgaat (maar 

zonder OK-indicatie). Patiënten, huisartsen en 

fysiotherapeuten zijn enthousiast en een datum voor een 

nieuw gezamenlijk anderhalvelijnszorg spreekuur is gepland  > Lees verder 
  

Voorlichting over ‘conditie en vermoeidheid bij 

kankerpatiënten’ bij IntermeZZo 

Nazorgcentrum IntermeZZo organiseert 

informatiebijeenkomsten over conditie en vermoeidheid.  

Patiënten en hun naasten krijgen voorlichting en advies van 

twee specialisten. Oncologisch revalidatiearts C.H. Emmelot en een 

fysiotherapeut van revalidatiecentrum De Vogellanden  > Lees verder 
  

CKD-EPI formule voor schatting van de nierfunctie  
In de vorige Klik actueel meldden wij reeds dat sinds kort het Klinisch Chemisch 

Laboratorium de geschatte nierfunctie (eGFR) rapporteert op basis van een 

nieuwe en verbeterde formule: de CKD-EPI formule. De eGFR wordt gebruikt om 
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chronisch nierfalen te classificeren. Joan Doornebal heeft de achtergrond van 

deze formule voor u beschreven  > Lees verder 

  

Eén vakgroep Interne Geneeskunde  
Op 1 januari 2017 is de juridische fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis 

een feit. Ook steeds meer vakgroepen fuseren, zoals de vakgroep Interne 

Geneeskunde  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Mutaties medisch specialisten 
Met ingang van 17 oktober 2016 komt de heer J.C. (Jacco) de Pooter het team 

dermatologen versterken in de functie van chef de clinique. Mevrouw I.G. 

(Ingrid) van Wessel, chef de clinique, heeft met ingang van 1 oktober 2016 Isala 

verlaten. 
  
Naamswijziging huisartsenpraktijk  
Huisartsen Jan Los en Martin Olieman Bonne aan de Erasmuslaan 50-5 te Zwolle 

zijn geassocieerd en gaan samen verder onder de praktijknaam 

Huisartsenpraktijk Berkum. 
  
De huisartsenpraktijk van Floris Strumphler aan de Democratenlaan 90 te Zwolle 

heet vanaf september Huisartsenpraktijk Strumphler. 
  
 

 

Agenda  
8, 14 en 17 november:  

nascholing diagnostiekafdelingen voor doktersassistenten 
22 november: nascholing diagnostiekafdelingen voor huisartsen 
  
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 
U kunt uw kopij voor de november-editie van Klik actueel aanleveren tot 

donderdag 17 november 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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