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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2017 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

  

Werkafspraken 

Update van het Poepdagboek en meer  
Er staat een update van het poepdagboek op de MCC Klik site, bij 

de Hulpdocumenten en op/in de app.  Bij de hulpdocumenten staat 

ook een link naar de website van Isala waar veel  nuttige voorlichtingsfolders te 

vinden zijn over problematiek bij kinderen. Neem eens een kijkje! 

  

http://t.ymlp65.com/mjesalaejyheadawssakaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjeuaiaejyheagawssaoaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjeeaiaejyheanawssagaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjemaiaejyheaoawssagaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjejaxaejyhearawssafaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjebazaejyheazawssalaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjehavaejyheanawssagaume/click.php


Verslag van één jaar Ochtendspits 

Een jaar geleden is MCC Klik begonnen met ‘de Ochtendspits’. 

Deelnemers ontvangen tweemaal per week via email een 

medische vraag met meerkeuze-antwoorden. Na aanklikken 

van een antwoord verschijnt direct het juiste antwoord met een toelichting en 

een regionale en - indien aanwezig- landelijke verwijzing naar de bronnen. Doel 

is door herhaling van het aanbieden van onderwerpen te bereiken dat kennis 

beter vastgehouden wordt. De Ochtendspits is nu geëvalueerd  > Lees verder  

  

Terugblik op de Interline MKA  
De afgelopen maanden heeft een zestal Interlinebijeenkomsten Mond-, Kaak- en 

Aangezichtschirurgie (MKA) plaatsgevonden, verzorgd door de kaakchirurgen 

Jeroen van der Sleen en Johan van Ingen en de huisartsen Geessien Hutten, 

Francesca Lokin en Sander Vos. Uit de terugkoppeling blijkt dat we door 

huisartsen zeer worden gewaardeerd en de deelnemers waren ook in alle 

gevallen enthousiast  > Lees verder  

  

Enquête meekijkconsult: koken in elkaars keuken 

In de klik actueel van november 2016 stond een artikel over het meekijkconsult 

reumatologie. Alle huisartsen ontvangen binnenkort vanuit MCC Klik een korte 

enquête hierover. Doel is om te onderzoeken of er meer huisartsen(groepen) 

belangstelling hebben voor een meekijkconsult.  

  

Achtergrondinformatie Optometristen Collectief Regio 

Zwolle  
In Zwolle bestaat sinds enige tijd het Optometristen Collectief 

Regio Zwolle (OCRZ). Het streven van het OCRZ is uniformiteit in handelen 

binnen de optometrie. In de regio Zwolle zorgt de OCRZ ervoor om de 

samenwerking te verbeteren met oogartsen, huisartsen en optometristen. Dit 

heeft als gevolg dat u de beste en meest effectieve oogzorg krijgt. 

Op de website vindt u de leden van OCRZ en de daarbij horende informatie.  

  

Vacature algemeen coördinator MCC Klik 

De algemeen coördinator MCC Klik heeft besloten zijn werkzaamheden voor MCC 

Klik dit voorjaar te beëindigen. Om de samenwerking tussen medisch 

specialisten en huisartsen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, is 

besloten de vacature open te stellen als een duobaan voor een huisarts en 

medisch specialist, al dan niet praktiserend  > Lees verder 
  
 

 

http://t.ymlp65.com/mjewaaaejyheakawssaoaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjeqadaejyheakawssataume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjeyaaaejyheatawssaiaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjmsataejyheafawssaiaume/click.php


Innovaties en publicaties 

Promotie over stralingsdosis 

bij nucleair hartonderzoek  
Technisch geneeskundige Joris van Dijk, werkzaam in Isala, 

toonde in zijn proefschrift aan dat de stralingsdosis bij nucleair 

hartonderzoek drastisch omlaag kan zonder in te boeten op 

beeldkwaliteit. Een baanbrekende ontdekking, waarmee Isala wereldwijd 

vooroploopt  > Lees verder 

  

Criteria voor goede meter volgens zorgverlener én patiënt  
Het grote aanbod aan glucosemeters, de wisselende 

vergoedingscriteria en veranderingen in prijzen van 

bijvoorbeeld stripjes maken frequente keuze van een nieuwe 

glucosemeter noodzakelijk, en die keuze is soms lastig.  

Dirk Boom, apotheker in Hattem, wilde de kwaliteit van 

glucosemeters beter inzichtelijk maken, om de keuze van een glucosemeter 

binnen de vergoedingscriteria te vergemakkelijken  > Lees verder 

  
  
 

 

Actueel 

Verwijzerstevredenheid 2017  
In februari zal de jaarlijkse meting van de 

verwijzerstevredenheid plaatsvinden. Alle huisartsen, 

specialisten ouderengeneeskunde en apothekers in de regio 

ontvangen per email een digitale enquête. Uw mening is van 

belang om de kwaliteit van de samenwerking met de 

specialismen van Isala verder te kunnen verbeteren. Het onderzoek is gekoppeld 

aan de specialismen die in 2017 worden gevisiteerd. Dat zijn reumatologie en 

oogheelkunde. De uitkomsten van de enquête worden zowel gebruikt voor de 

landelijke visitatiecommissie als voor Isala en de HRZ. 

  

Vragen of opmerkingen:  

Daniëlle van Hemert, relatiebeheerder huisartsen (d.van.hemert@isala.nl)  

Leenard de Vries, transmuraal coördinator (devries@isala-diac.nl) 

  

Trombosezorgconsulent vervangt priklaborant  
In navolging van de diabetesconsulent en de reumaconsulent, 

is de Trombosedienst op 1 januari jl. met trombosezorgconsulenten in huis 

gestart. De zorg aan trombosepatiënten die in Isala opgenomen zijn, kon 

efficiënter en beter. Met minder complicaties voor de patiënt. ‘En als dat kan, 

moeten we het dus aanpakken. Tromboseconsulenten kunnen nu snel handelen, 

aan het bed’, aldus Sjef van de Leur, klinisch chemicus en doseerarts bij het KCL 

(Klinisch chemisch laboratorium)  > Lees verder 
  

Isala en Isala Diaconessenhuis verder als één 

ziekenhuisorganisatie  
Op 1 januari 2017 zijn Isala en Isala Diaconessenhuis juridisch 

gefuseerd. De twee ziekenhuizen bundelen definitief hun 

krachten. Ze gaan samen verder als één ziekenhuisorganisatie 

met locaties in Zwolle, Meppel, Kampen, Steenwijk en Heerde. Isala biedt en 

waarborgt hiermee continuïteit en kwaliteit van zorg, zowel in de basiszorg als 

topklinische zorg, voor de gehele regio  > Lees verder 

  

Bijna 200 doktersassistenten voor nascholing ‘bloed in de plas’  

http://t.ymlp65.com/mjmuaxaejyheacawssavaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjmealaejyheaoawssataume/click.php
mailto:d.van.hemert@isala.nl
mailto:devries@isala-diac.nl
http://t.ymlp65.com/mjmmakaejyheakawssakaume/click.php
http://t.ymlp65.com/mjmjaaaejyheacawssalaume/click.php


De diagnostiekafdelingen van Isala organiseerden in november 

de jaarlijkse nascholingsavond voor huisartsen en 

doktersassistenten. Bijna 200 doktersassistenten toonden 

belangstelling. Dit jaar is één onderwerp belicht vanuit de 

diverse disciplines: urineweginfecties. Dit onderwerp werd in de 

evaluatie van de nascholing 2015 geopperd als idee voor een 

volgende nascholing en leek daarom zeer geschikt  > Lees verder 

  

Kanker en wel/niet werken, hoe gaat dat?  
Kanker heeft niet alleen grote impact op het leven, maar ook op 

het werk van de patiënt. Tijdens en ook na het behandeltraject. 

Wat kan iemand aan en wat niet? Patiënten hebben vaak tal van vragen. 

Daarmee kunnen ze terecht bij IntermeZZo tijdens de workshops ‘Weer gaan 

werken.’  > Lees verder 
  

Isala behaalt keurmerk Klompvoetcentrum 

Isala behaalt het keurmerk gecertificeerd 

Klompvoetcentrum en heeft zich hiermee in een unieke 

positie verworven als 1 van de 11 Nederlandse 

gecertificeerde klompvoetcentra. Het klompvoetteam heeft 

jarenlange ervaring op het gebied van de behandeling van 

kinderen met aangeboren afwijkingen, zoals een 

klompvoetje.  

Klik hier voor meer informatie  > Lees verder 

  

Weer twee nieuwe specialismen aangesloten op  

zelf afspraken maken 

In januari zijn Gynaecologie en Pijncentrum over gegaan op de nieuwe 

werkwijze. Uw patiënten kunnen bij deze poli’s zelf de datum en het tijdstip van 

de afspraak bepalen; in zowel Zwolle, Kampen als Heerde. Door te bellen met de 

polikliniek, of indien mogelijk voor de afspraak via MijnIsala.nl  > Lees verder 

  

Feestelijke opening Isala beweegcentrum  
Op 10 maart wordt op feestelijke wijze mét bijzondere gastspreker het Isala 

Beweegcentrum geopend. Een initiatief vanuit afdeling Orthopedie, 

Sportgeneeskunde en Revalidatiegeneeskunde van Isala om de bewegingszorg 

te optimaliseren. Ook het Pijncentrum is nauw betrokken. U kunt zich nu al 

inschrijven!  > Lees verder 

  

ZorgDomein  
Sinds 1 januari is het ZorgDomein aanbod van Isala Zwolle, Kampen en Heerde 

samengevoegd met het aanbod Isala Diaconessenhuis Meppel en Isala 

Diaconessenhuis Steenwijk. Als huisarts ziet u nu in één overzicht het 

zorgaanbod van alle Isala locaties. In deze nieuwsbrief nieuw aanbod voor 

chirurgie en urologie  > Lees verder 

  

Isala kiest voor één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier:  

Chipsoft HiX   
Isala stapt met alle locaties over op één geïntegreerd elektronisch 

patiëntendossier (EPD): Chipsoft HiX. Donderdag 22 december 2016 

ondertekenden het ziekenhuis en EPD-leverancier ChipSoft een 

samenwerkingscontract. Met HiX beschikt iedereen die bij de behandeling en 

begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete 

informatie  > Lees verder 

http://t.ymlp65.com/mjmbaaaejyheaaawssacaume/click.php
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Wijzigingen Stafbestuur Isala  
De veranderingen rond de fusie gaan snel. Soms zo snel dat de snelle 

elektronische media het niet eens helemaal bijhouden. Daar komt bij dat de 

fusie een gefaseerd proces is, waardoor het soms onoverzichtelijk kan zijn. 

  

Om de contacten tussen de medische staf in het ziekenhuis en de huisartsen 

optimaal te houden, hier een update over de samenstelling van het bestuur van 

de medische staf en nu met de bijpassende foto’s. 

 

  

  

Samenstelling van links naar rechts 

dr. H.H. (Harm) de Haan, gynaecoloog, voorzitter 

dr. J. (Jolita) Bekhof, kinderarts, lid 

C.J. (Chris) Kwik, thoraxanesthesioloog-intensivist, lid  

H. (Harald) Laman, revalidatiearts, lid  
dr. J. (Jan) Lambert, internist, lid  
dr. A.C. (Lex) Poen, MDL-arts, lid  
G.J.M. (Gerard) van Veen, reumatoloog, lid  
  
 

 

Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten per 1 januari 2017 

O. Reerink, radiotherapeut (voorheen werkzaam als SIDS binnen Isala) 

R. Boon, cardiopulmonaal chirurg (voorheen werkzaam als SIDS binnen Isala). 

M. Reinkingh, revalidatiearts 

F.A.B.A. Schuerman, kinderarts neonatoloog 

  

Vertrokken medisch specialisten per 1 januari 2017 

dr. A.W.J. van ’t Hof, cardioloog (hoogleraarschap) 

E.D. Mulderije, radioloog 

Dr. A.W. Siemons, anesthesioloog 

C. Holt, radioloog 

E.G.A. Beverdam, dermatoloog 

  

Mutatie specialist ouderengeneeskunde per 1 februari 2017 

Jeannet Huizing-Hekert, gestopt bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

Gestart bij Carinova Raalte, geriatrische revalidatie (GRZ). 

  
 

 

Agenda 

Vrijdag 3 februari 2017, 15.30  - 19.00 uur 
Afscheidssymposium en receptie dr. Arnoud van ’t Hof  

Isala (Auditorium) 

  

Vrijdag 10 maart 
Opening Isala beweegcentrum 

  

Donderdag 16 maart 2017, 9.30 - 16.00 uur 
Inspiratiedag Palliatieve Zorg Noordoost Nederland 

http://t.ymlp65.com/mjjmalaejyheapawssaoaume/click.php


  

Donderdag 28 en vrijdag 29 september 2017 

Compagnonscursus 2017 

  

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

donderdag 16 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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