
  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

27 februari 2017 
 

 

Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2017 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  

 

  

Agenda  
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Woensdag 8 maart, 17.00-20.00 

Hartcentrum: Regioavond TAVI 
  

Vrijdag 10 maart, 17.00-19.00 uur 
Opening Isala beweegcentrum 
  

Donderdag 16 maart, 9.30-16.00 uur 
Inspiratie dag Palliatieve Zorg Noordoost Nederland 
  

Donderdag 30 maart, 17.30-21.00 uur 

Stamppotavond - Nascholing Longziekten: nieuwe behandelmodaliteiten bij 

oncologie / astma / COPD / Fibrose - Nibjes, mabjes en klepjes  
  

Donderdag 28 en vrijdag 29 september 

Compagnonscursus 2017 
  

Donderdag 2 november 

Zwolse Nieuwe 
 

 

  

Werkafspraken 

CVRM werkafspraak staat op de site van MCC Klik 

Veel huisartsenpraktijken zijn gestart met de VRM ketenzorg. 

Hieraan gekoppeld zijn er afspraken gemaakt over 

hoe Cardiovasculair Risico Management zorg geleverd zou moeten worden. Aan 

de werkafspraak CVRM werkten huisartsen, vasculair internisten en cardiologen 

mee. Het is een aanvulling voor het Regionaal Formularium waarin keuzes staan 

aangegeven van de voor te schrijven middelen. Het is de bedoeling dat alle 

artsen die VRM zorg gaan leveren zich aan deze afspraken houden. Er volgt 

vanuit de VRM ketenzorg nog een scholingsavond over de implementatie van 

deze afspraken. 

  

Interline Lumbaal radiculair syndroom gaat van start 
De werkafspraak Lumbaal radiculair syndroom staat vanaf 1 maart 2017 

op de MCC Klik site en in de MCC Klik app. In de werkgroep 

hadden vertegenwoordigers van huisartsen, neurologen, 

neurochirurgen, orthopeden, anesthesiologen en reumatologen 

zitting. Met veel plezier is er een Interline programma 

samengesteld om deze werkafspraak te implementeren. Nieuw is 

dat de aanleiding tot het maken van deze werkafspraak genoemd staat op het 

voorblad van de Interline. Wij wensen jullie een leerzame en gezellige 

nascholing. 

  

Herziening KNO werkafspraak op MCC Klik site en app 
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Met huisartsen en KNO-artsen is de bestaande KNO werkafspraak aangepast. De 

herziene werkafspraak KNO is overzichtelijker en onderwerpen trauma van de neus 

en epistaxis zijn toegevoegd. 

  

TIM heeft zin: Transmurale Incidenten 2016  
Het Zwols Veiligheidsnetwerk wil dat patiënten veilige zorg 

ontvangen op elk moment dat dat nodig is. Om te leren van 

dingen die niet goed zijn gegaan is het Transmuraal Incident 

Melden (TIM) opgezet. Sinds 2015 kunnen zorgverleners 

incidenten melden. In 2016 zijn er 176 transmurale incidenten gemeld. Jules ten 
Berg en Marieke de Boer hebben een kort verslag gemaakt over 2016   > Lees 

verder 
 

 

  

Actueel 

Uitbreiding bezetting SEH in Meppel   
Vanaf 1 maart wordt de bezetting op de Spoedeisende hulp in 

Isala Diaconessenhuis Meppel uitgebreid. Vanaf die dag zal er 

dagelijks tijdens kantooruren een extra SEH-arts KNMG aanwezig 

zijn  > Lees verder 
  
Opening Isala beweegcentrum 
Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar zal het samengaan van de drie 

vakgroepen orthopedie, sportgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde in één 

resultaat verantwoordelijke eenheid zijn beslag krijgen. Het doel hiervan is een 

betere dienstverlening zowel voor de patiënt als voor de verwijzer. Het is de 

bedoeling dat een patiënt sneller bij de juiste dokter terecht komt in plaats van 

een aantal verwijzingen achter elkaar zoals nu vaak het geval is.  
Ter gelegenheid van de formele start nodigen wij u van harte uit de opening bij 

te wonen op vrijdag 10 maart vanaf 16 uur in het Auditorium van Isala. Voor 

nadere informatie verwijzen we u naar de flyer. 

  

Het beoogde RVE bestuur: 
Tom Brandon (namens sportgeneeskunde) 
Kees Emmelot (namens revalidatiegeneeskunde) 
Guus Janus (namens orthopedie) 
  

Verhuizing Isala Heerde 
Voor een bezoek aan Isala kan uw patiënt op meerdere locaties 

terecht, waaronder in Heerde. Isala Heerde is nu gevestigd in 

locatie Wendhorst van ouderenzorg-organisatie Viattence. 

Viattence gaat het verpleeghuis vervangen door huiselijke 

nieuwbouw voor de verpleegzorg. Dit betekent dat Isala Heerde 

gaat verhuizen. Wij willen in deze regio graag de zorg blijven 
bieden en hebben hier een nieuwe locatie voor gevonden  > Lees verder 
  
Samenwerken voor de ontwikkeling van  
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gepersonaliseerde kankerzorg  
Maatwerk voor elke patiënt; dat is het ultieme doel in onderzoek naar 

behandeling van kanker. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking nodig 

tussen gespecialiseerde centra en topklinische ziekenhuizen. Daarom heeft Isala 

Oncologisch centrum zich aangesloten bij het Center for Personalized Cancer 

Treatment (CPCT)  > Lees verder 
  
Overleglijnen interne geneeskunde  
Op verzoek van de internisten brengen wij de overleglijnen van 

de internisten extra onder de aandacht. De subspecialisaties 

hebben elk een eigen overleglijn, waardoor u sneller bij de 

juiste internist bent. Uiteraard staan ze ook op de 

telefoonkaartjes die u recent heeft ontvangen.  
                         
Interne geneeskunde (spoed) 

Interne geneeskunde - Algemeen (artsenlijn) 

Interne geneeskunde - Diabetes (artsenlijn) 

Interne geneeskunde - Nefrologie (artsenlijn) 

Interne geneeskunde - Oncologie/Hematologie (artsenlijn) 

5310 

3280 

3279 

3277 

3278   
  
Isala verplaatst liesbreukoperaties naar Meppel  
Op donderdag 16 februari heeft Isala Diaconessenhuis de 

eerste patiënt verwelkomd in het nieuwe Liesbreukcentrum. 

Door de liesbreukzorg te concentreren in Meppel, zijn lange 

wachtlijsten voor een groot deel verleden tijd en zijn patiënten 

verzekerd van de best mogelijke zorg. Het verplaatsen van de 

liesbreukoperaties volgt uit het zorgverplaatsingsplan van 

Isala  > Lees verder 
  
Kinderartsen Isala stellen zich voor: Joris van Driel  
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. Joris van Driel is de 8e in de reeks die zich voorstelt  > 

Lees verder 
  
Hartcentrum over op  

nieuwe manier afspraak maken   
Sinds 9 februari kunnen patiënten van het Hartcentrum zelf hun 

afspraak plannen voor Cardiologie in Zwolle, Kampen en 

Heerde. Door te bellen met de polikliniek, of indien mogelijk 

voor de afspraak, via MijnIsala.nl.  > 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 

http://t.ymlp65.com/mbqeaxaebsjqafauuwacajwj/click.php
http://t.ymlp65.com/mbqmaoaebsjqaaauuwakajwj/click.php
http://t.ymlp65.com/mbqjaiaebsjqarauuwagajwj/click.php
http://t.ymlp65.com/mbqjaiaebsjqarauuwagajwj/click.php
http://t.ymlp65.com/mbqbaraebsjqavauuwacajwj/click.php


  

zorgaanbod van alle Isala locaties. In deze nieuwsbrief staat informatie over de 

combinatieafspraak mammapoli en de verwijsafspraak liesbreuk-navelbreuk  > 

Lees verder 
  
Nuchter prikken niet meer nodig 
Wat in de praktijk al wel een tijd duidelijk was is nu ook evidence based 

vastgesteld: nuchter prikken is niet nodig bij de jaarcontroles bij mensen met 

T2DM. Deze mensen worden, zo blijkt uit recent onderzoek, onnodig en vaak 

voor langere tijd nuchter gehouden terwijl dit vrijwel geen effect heeft op de 

routine laboratoriumuitslagen > Lees verder  
  
 

 

  

Komen en gaan 

Mutatie apothekers per 1 januari 2017 
Apotheek de Wetering, Kampen               
De heer R.J.D.T. Freitag overgedragen aan mevrouw C.W. van Dijk- Prins 
  
Apotheek IJsselmuiden                                 
Mevrouw A.J. Freitag-de Koster overgedragen aan de heer R.A. van Lang 
  
 

 

  

Aanleveren kopij 

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

16 maart 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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