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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

  

Werkafspraken 

Huisarts gezocht met interesse op gebied van chronische pijn 

In de regio Zwolle wordt momenteel gewerkt aan een 

reorganisatie van de zorg rondom de patiënt met chronische 

pijn. Het doel is om zinnige, zuinige en kwalitatief goede zorg 

te gaan leveren op de juiste plek, op het juiste moment  > Lees 

verder 

http://t.ymlp65.com/meewagaejwyealaqjeapaume/click.php
http://t.ymlp65.com/meeqaraejwyeanaqjeaxaume/click.php
http://t.ymlp65.com/meeyapaejwyeazaqjeapaume/click.php
http://t.ymlp65.com/memsapaejwyeazaqjeaxaume/click.php
http://t.ymlp65.com/memuaraejwyeaaaqjeakaume/click.php
http://t.ymlp65.com/memuaraejwyeaaaqjeakaume/click.php


  

Ontwikkelingen in antistolzorg 

De Interline antistolzorg is nog maar net gestart of er zijn alweer nieuwe 

ontwikkelingen. De huisarts mag voortaan ook de DOAC’s gaan initiëren. Dit 

werd begin november bekend. Wat dit voor onze werkafspraak betekent wordt 

nog bekeken. Maar er zal zeker een aanpassing volgen na het overleg 1ste en 

2de lijn. We houden jullie op de hoogte. 

  

Personele bezetting MCC Klik 

In de personele bezetting van het MCC Klik gaat in de eerst helft van 2017 wat 

veranderen. Jules ten Berg heeft besloten om nu toch echt met pensioen te gaan  
> Lees verder 
  

Contact met MCC Klik 

Wij waarderen het zeer wanneer we van huisartsen en specialisten berichten 

ontvangen over onvolkomenheden in de werkafspraken, wensen over 

werkafspraken en andere ideeën op het gebied van de samenwerking van de 

1ste met de 2de lijn. Samen inspireren we elkaar, maken we de zorg beter en 

het werkplezier groter. Mail uw  opmerkingen naar info@mccklik.nl.  

  

Medisch Coördinerend Centrum Klik 

Ria Couwenberg, coördinator Werkafspraken 

Mobiel : 06 – 4104 3541 

E-mail:  mpecouwenberg@gmail.com 
  
 

 

Actueel 

Zwolse nieuwe weer een groot succes 

Op 27 oktober werd voor de derde keer de Zwolse nieuwe 

georganiseerd, de jaarlijkse kennismakings- en 

ontmoetingsavond voor (nieuwe) huisartsen en specialisten. Dat 

het wederom een bijzonder gezellige, informatieve avond was 

bleek wel uit de evaluatie na afloop: de avond is met een 8,8 gemiddeld 

gewaardeerd  > Lees verder  
  

Palliatief Advies en Consultatie Team (PACT) 
In 2016 heeft Isala de keus gemaakt om palliatieve zorg meer prioriteit te geven 

door uitbreiding van het multidisciplinair Palliatief Advies en Consultatie Team 

(PACT). Het PACT is naast advisering en consultatie verantwoordelijk voor het 

maken van beleid en scholing op het gebied van palliatieve zorg binnen Isala en 

in samenwerking met de regio. Op de Zwolse nieuwe van 27 oktober vertelden 

internist Sabine Netters en huisarts Linda Groot hierover. In deze Klik actueel 

achtergrondinformatie én de relevante telefoonnummers  > Lees verder  

  

Website Beleef je smaak voor kankerpatiënten   
Op de Zwolse nieuwe vertelde internist-hematoloog Otto Visser over verandering 

in smaak na chemotherapie en stamceltransplantatie. Samen met Ellen Kramer 

heeft hij de afgelopen jaren onderzocht of er een patroon te ontdekken viel in de 

smaakbeleving van kankerpatiënten. Alle aspecten die van invloed zijn op smaak 

werden meegenomen in het onderzoek. Zo werd de smaak getest met de 5 

basissmaken (zoet, zout, zuur, bitter, umami). Op de website www.beleefjesmaak.nl 

vindt u meer informatie en smakelijke recepten!  
  

Nazorgpoli IC in nieuw jasje  
De Nazorgpoli van de IC werkt sinds maart samen met de 

http://t.ymlp65.com/memeazaejwyeadaqjeadaume/click.php
mailto:info@mccklik.nl
mailto:mpecouwenberg@gmail.com
http://t.ymlp65.com/memmalaejwyeazaqjearaume/click.php
http://t.ymlp65.com/memjagaejwyeacaqjeafaume/click.php
http://t.ymlp65.com/membacaejwyeagaqjeataume/click.php
http://t.ymlp65.com/memharaejwyeaxaqjeafaume/click.php


Revalidatiegeneeskunde. Dat gaat zo goed, dat de samenwerking wordt 

voortgezet  > Lees verder  
  

10.000e heupprothese geplaatst  
Dertig jaar geleden plaatsten de orthopedisch chirurgen in Isala als eerste in 

Nederland de SP2-heupprothese. In april kreeg een patiënt uit Kampen de 

10.000e heupprothese van ditzelfde type. ‘De resultaten van de SP2-heup zijn 

nog steeds onovertroffen’, aldus orthopedisch chirurg Harmen Ettema  > Lees 

verder 
  

Bijlagen meesturen met de verwijzing 

Sinds maandag 10 oktober kunt u een bijlage meesturen met de verwijzing via 

ZorgDomein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brief van een andere 

zorgverlener die relevant is voor de verwijzing of de uitslag van de optometrist  
> Lees verder  
  

Kinderartsen Isala stellen zich voor: Luc Janssens 

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. Luc Janssens is de 7e in de reeks 

die zich voorstelt  > Lees verder  
  

Leef- en Beweegcentrum voortaan Isala Harthuis  
Het Leef- en Beweegcentrum, onderdeel van Isala 

Hartcentrum, heeft met ingang van 21 november een nieuwe 

naam: Isala Harthuis. Isala Harthuis heeft ook een nieuwe 

website www.isala.nl/harthuis en een nieuw mailadres 

harthuis@isala.nl. Isala Harthuis blijft gevestigd op de locatie gebouw L aan de 

Dr. Stolteweg in Zwolle  > Lees verder  
  

1,5 lijnszorg reumatologie:  

van ‘kijken in elkaars keuken’ naar ‘koken in de keuken’ 
Kijken In Elkaars Keuken (KIEK) bestaat al lang en is in de afgelopen jaren 

nieuw leven in geblazen door MCC Klik. In het algemeen wordt het erg positief 

gewaardeerd door zowel huisartsen als specialisten. In de HOED Zwolle-Zuid is 

dit - na een geslaagde MCC klik ‘date’ tussen reumatoloog en huisarts - 

afgelopen voorjaar uitgerold in een anderhalvelijns spreekuur (het ‘koken in de 

keuken’), vergelijkbaar met het spreekuur in Wijhe van de sportarts, waarover in 

de vorige Klik actueel werd bericht  > Lees verder  
  

Bezoek- en openingstijden Isala tijdens feestdagen 2016  
Tijdens de komende feestdagen zijn de bezoektijden voor de algemene 

verpleegafdelingen van Isala als op zondag  > Lees verder  

  

Groen vinkje voor prostaatkankerzorg 

Isala Oncologisch centrum voldoet aan de minimale voorwaarden voor goede 

prostaatkankerzorg. Dit blijkt uit onderzoeksgegevens in de Patiëntenwijzer 

Prostaatkankerzorg, geactualiseerd door de ProstaatKankerStichting. Op basis 

van deze gegevens worden groene vinkjes toegekend aan ziekenhuizen die 

voldoen aan de minimumvoorwaarden  > Lees verder 
  

Certificaat voor kinderdiabetescentrum 

Het kinderdiabetescentrum is door zorgverzekeraar Zilveren Kruis gewaardeerd 

met het plus-certificaat. Dit certificaat is gebaseerd op indicatoren die door 

patiënten als belangrijk worden gevonden. Aldus geeft Zilveren kruis haar 
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waardering voor de goede zorg in het kinderdiabetescentrum Isala. 

  

Reactie op berichtgeving in De Stentor over borstkankerzorg Isala 

Op zaterdag 5 november jl. heeft dagblad de Stentor berichtgeving gedaan over 

de AD-ranglijst. In het artikel ‘Isala blijft zwak scoren’ wordt gemeld ‘Ruim een 

derde van de patiënten moet opnieuw onder het mes omdat tumorweefsel is 

achtergebleven bij borstkankeroperaties.’ Op maandag 14 november jl. is in een 

vervolgbericht in de Stentor ook gesproken over de wachttijden in Isala Zwolle. 

In beide berichten staan helaas constateringen die niet juist zijn en deze hebben 

geleid tot onrust bij patiënten van Isala Oncologisch centrum  > Lees verder 
  

Bereikbaarheid Infopunt KCL Isala. 
Op 24 oktober heeft de Trombosedienst succesvol een nieuw 

Trombosezorgportaal in gebruik genomen. Echter de veranderingen omtrent het 

Trombosezorgportaal hebben bij onze patiënten veel vragen opgeroepen 

waardoor er sprake was van een verminderde bereikbaarheid van het Infopunt 

ondanks de extra inzet van personeel. Gelukkig zien we nu een behoorlijke 

daling van het aantal telefoontjes en de verwachting is dat het Infopunt op korte 

termijn weer goed bereikbaar is. Ook de positieve reacties van patiënten op ons 

nieuwe Stolzorgportaal onderbouwt die verwachting. 

Onze excuses voor het ongemak. 
  
 

 

Komen en gaan 

Mutaties medisch specialisten 

Dr. Adriaan K. Mostert, orthopedisch chirurg, is van 1 januari tot 1 april 2017 

afwezig vanwege sabbatical. Zijn praktijk wordt waargenomen door dr. C. 

Donken. 

  
 

 

Agenda 

Dinsdag 6 december 2016 van 17.30-20.15 uur:  

nascholing kindergeneeskunde 
  

Dinsdag 13 december 2016 van 17.00-22.00 uur: 

Wetenschapsavond 

  

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

donderdag 8 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. 
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