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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2017 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  

 

  

Agenda 

Vrijdag 9 juni 
Benefietdiner Isala 2017 
  

Donderdag 28 en vrijdag 29 september 
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Compagnonscursus 2017 
  

Maandag 9 en dinsdag 10 oktober 
Evidence-based Medicine basiscursus 

  

Donderdag 2 november 
Zwolse Nieuwe, regionale kennismakingsavond 
 

 

  

Werkafspraken 

De taak van optometristen 

In oktober 2015 is de Interline oogheelkunde van start gegaan. 

Veel huisartsen hebben tijdens die nascholing kennis gemaakt 

met de taak van de optometristen. Voor de huisartsen die de Interline nog niet 

hebben kunnen volgen is het belangrijk om in de werkafspraak Oogheelkunde na 

te kijken wat de taak van de optometrist is.  

  

De huisarts kan verwijzen naar de optometrist bij vermoeden van 

bijvoorbeeld cataract of vlekken, bliksemschichten of mouches 

volentes. De kosten gaan wel af van het eigen risico van de patiënt.  

Kijk voor details in de werkafspraken oogheelkunde deel I: basis en spoed en 
oogheelkunde deel II: chronisch.  
  
 

 

Innovaties en publicaties 

Zwangerschapskansen bij natuurlijke en  
kunstmatige cyclus gelijk   
Vrouwen die een ingevroren embryo laten terugplaatsen, kunnen kiezen of ze 

dat tijdens een natuurlijke of kunstmatige cyclus laten doen. De 

zwangerschapskansen zijn namelijk gelijk. Dit is een van de opmerkelijkste 

conclusies die voortkomen uit het onderzoek van promovenda Eva Groenewoud. 

Voor de patiënt betekent deze uitkomst dat zij zelf kan afwegen welke methode 

het beste bij haar persoonlijke situatie pas. Eva Groenewoud is op 11 april 

gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht  > Lees verder 
 

 

Actueel 

Bezoek- en openingstijden komende feestdagen  
 

Tijdens de feestdgen dit voorjaar zijn er enkele aanpassingen in 

de bezoek- en openingstijden van Isala en Isala 

Diaconessenhuis  > Lees verder 

  

Farmaceutische thuiszorg voor oncologische 

patiënten 

Op 1 april is de pilot Farmaceutische thuiszorg voor oncologische patiënten 

gestart. Doel van de pilot: patiënten met een kortdurende niet-complexe 

systemische behandeling of ondersteunende behandeling worden, als zij dat zelf 

wensen, thuis behandeld door een bekwame oncologieverpleegkundige van 

Isala  > Lees verder 
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Voorbereidend consult om complicaties tijdens opname te 
voorkomen  
Sinds januari krijgen oudere patiënten van Isala met een indicatie voor een 

openhartoperatie, een voorbereidend consult met de verpleegkundige. Zo kan 

ruim van te voren worden ingeschat of een patiënt een verhoogd risico heeft op 

postoperatieve complicaties en kan hij of zij zich samen met familie of een 

naaste tijdig voorbereiden op de ziekenhuisopname  > Lees verder 

  

Benefietdiner Isala 2017 

Elk jaar organiseren de coassistenten van Isala het Benefietdiner om zoveel 

mogelijk geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar is het doel het inrichten 

van een regionaal brandwondencentrum in Bangladesh  > Lees verder 

  

Aantal acute opnames van kinderen met  

diabetes in Isala sterk gedaald 

Het aantal acute opnames van kinderen en jongeren met diabetes 

in Isala is sterk gedaald. Dit heeft alles te maken met de start van 

het kinderdiabetescentrum in 2009 en de bijbehorende 24-uurs 

bereikbaarheidsdienst, waardoor de ziekte veel sneller kan worden 

geconstateerd en aangepakt  > Lees verder 

  

Bijeenkomst voor mensen met een CVA en hun partner   
De Zorgketen na een Beroerte organiseert op 9 mei, de Europese Dag 

van de Beroerte, samen met het Steunpunt Mantelzorg een 

bijeenkomst voor mensen met een CVA en hun partner. Informatie en 

lotgenotencontact staan centraal, waarbij de nadruk ligt op de 

‘onzichtbare gevolgen’ van een beroerte, zowel voor de CVA-getroffene als de 

partner.  

Wij nodigen u uit om mogelijke belanghebbenden op de 

bijeenkomst te attenderen. Hier vindt u verdere 

informatie 

  

Zwolse Evidence-based Medicine Cursussen 

Evidence-based Medicine (EBM) is niet meer weg te denken uit de huidige 

klinische praktijk. Voor het toepassen van EBM zijn specifieke kennis en 

vaardigheden nodig, waaronder het goed formuleren van vragen, literatuur 

zoeken en de methodologische beoordeling van wetenschappelijke literatuur. Om 

deze EBM-vaardigheden goed onder de knie te krijgen en te houden organiseren 

we jaarlijks 2 EBM cursussen; een basiscursus en een vervolgcursus  > Lees verder 

  

Interne geneeskunde Isala: dichtbij waar het kan,  
iets verder weg wanneer dat beter is   
De fusie tussen het Diaconessenhuis in Meppel en Isala in Zwolle zal u niet 

ontgaan zijn. In het verlengde van de fusie van de beide ziekenhuizen zijn de 

twee vakgroepen interne geneeskunde sinds 1 april 2016 verder gegaan als 1 

vakgroep onder de naam Internisten Isala  > Lees verder 

  

Protocol kritieke bevindingen 

In Isala is sinds maart een nieuw protocol kritieke bevindingen van 

kracht. Kritieke bevindingen worden gedefinieerd als bevindingen 

waarbij vertraging in het rapporteren door de diagnosticus of 

vertraging in of het uitblijven van kennisname van de bevindingen door de 

aanvrager kan resulteren in nadelige gevolgen voor de patiënt en/of zijn/haar 

omgeving  > Lees verder 
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Kinderartsen Isala stellen zich voor: Eric de Groot   
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. Eric de 

Groot is de 10e in de reeks die zich voorstelt   

 > Lees verder 

  

Intensieve zorg met apotheekbuddy’s bij  

apotheek Smit Adolfs  
Apotheek Smit Adolfs biedt extra zorg aan mensen, die 

vanwege hun aandoening veel medicatie krijgen en intensieve zorg nodig 

hebben. Dit gebeurt door twee vaste contactpersonen aan een patiënt toe te 

wijzen, de 'apotheekbuddy's'. Wat de patiënt kan verwachten van de apotheek 

op dit gebied wordt hieronder kort uitgelegd. 

  

De buddy’s zijn vaste duo’s van apothekersassistentes. Zij zijn voor patiënten 

altijd een vast aanspreekpunt tijdens de hele werkweek. Daarnaast is er altijd 

een apotheker beschikbaar voor vragen en overleg. Zij kennen het verhaal van 

de patiënten en denken met hen mee. Er is mogelijkheid medicatie te laten 

bezorgen, wanneer dit nodig is. 

Door regelmatig contact met de patiënt en andere zorgverleners kan op 

toekomstige problemen geanticipeerd worden, zoals mond- en wondverzorging, 

(doorbraak)pijn, voeding, plas- en slikproblemen, etc. 

  

Voor meer informatie 

Apotheek Smit Adolfs, 

Tel. 038 421 38 79 
info@apotheeksmitadolfs.nl 
  

Start PACS-vervangingsproject    
Isala Zwolle is gestart met het PACS-vervangingsproject. Met als doel de huidige 

3 PACS-en voor radiologie en nucleaire geneeskunde in Isala en Isala 

Diaconessenhuis te harmoniseren tot één goedwerkend PACS. Doelstelling is om 

per medio september aanstaande het Sectra-PACS in gebruik te nemen voor alle 

onderzoeken van de radiologie en nucleaire geneeskunde. Voor de clinicus 

betekent dit dat vanaf medio september alle gemaakte  beelden kunnen worden 

ingezien op elke Isala-locatie en dat ook integraal de Zwolle-beelden met de 

Meppel-beelden kunnen worden vergeleken. 

  

Weer 2 poli’s over op nieuwe manier afspraak maken   
De patiënten van Longgeneeskunde en Logopedie kunnen nu zelf hun afspraak 

plannen. Door te bellen met de polikliniek, of indien mogelijk voor de afspraak, 

via MijnIsala.nl. 80% van de poliklinieken is nu over  > Lees verder 

  

Data beschikbaar voor nascholingen huisartsen 

De Isala Academie en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering 

Huisartsen (WDH Zwolle/Flevoland) hebben samen een werkwijze 

opgesteld om te komen tot een betere organisatie van 

nascholingen vanuit Isala voor huisartsen. De ervaring leert dat nascholingen 

binnen het WDH programma over het algemeen op grote belangstelling vanuit 

de huisartsen kunnen rekenen. De volgende avonden zijn nog beschikbaar in 

2017: 

-  donderdag 22 juni 

-  woensdag 13 september 

http://t.ymlp13.nl/mqyjataebuqmazaqyyapaume/click.php
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-  dinsdag 7 november 
Lees verder voor meer achtergrondinformatie en de aanmeldprocedure 
  

Screenend bloedonderzoek  

chronische buikpijn bij kinderen    
Chronische buikpijn bij kinderen is langdurig bestaande (>2 

maanden) buikpijn, die constant of intermitterend aanwezig is. De 

oorzaak kan zoals we allen weten functioneel of organisch van aard 

zijn. Om organische oorzaken uit te sluiten willen wij u vragen voorafgaand aan 

een verwijzing screenend bloedonderzoek aan te vragen  > Lees verder 

  

Prikken van kinderen jonger dan 8 jaar  
Voor bloedprikken kunt u in de regio van Isala Zwolle terecht bij 

een groot aantal prikposten. Patiënten hoeven dan niet daarvoor 

naar het ziekenhuis in Zwolle te komen. 

Echter, kinderen jonger dan 8 jaar ontvangen we voor het 

bloedprikken graag in het ziekenhuis Isala Zwolle (V4.0)  > Lees 

verder 
  

Zomerplanning prikposten Isala Zwolle  
Hierbij informeren wij u over de openingstijden van de 

bloedafnamelocaties in de regio tijdens de zomer 2017. Bij de 

bloedafnamelocaties waar de openingstijden wijzigen hangen 

t.z.t. posters met informatie. De actuele openingstijden vindt u hier.  > Lees verder  

  

Tweede Hart&Vaatcafé in Isala Zwolle  
Isala Hartcentrum organiseert samen met de regio Overijssel 

van De Hart&Vaatgroep en hart.volgers.org in Zwolle op 24 

mei het tweede Hart&Vaatcafé. Het Hart&Vaatcafé is bedoeld 

voor hart- en vaatpatiënten, hun naasten, lotgenoten en 

belangstellenden.  

Het thema van deze bijeenkomst is: herstel in het ziekenhuis 

of thuis na een ingreep. De avond is wellicht interessant voor uw patiënten. Voor 

meer informatie over het Hart&Vaatcafé klikt u hier.  

  

Symposium over Kindzorgsysteem 

Donderdag 23 maart was er een landelijk minisymposium bij Isala over het 

(Medisch) Kindzorgsysteem (MKS). Vijftig kinderverpleegkundigen vanuit de 

regio Amsterdam-Utrecht-Groningen kwamen brainstormen over 

kinderparticipatie in de zorg en de praktische uitwerking van het Medisch 

Kindzorgsysteem  > Lees verder 

  

Zorgdomein 
  
 

 

Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten per 1 april 
Mevr. J.A. Sterkenburg, anesthesioloog (SIDS bij MSB-I) 

  

Nieuwe huisartsen 

Mevrouw F.F. (Farida) Berkhof, Gezondheidshuis, de Verbinding, Zwolle  

Mevrouw W.J. (Wendy) Kreggemeijer, huisartsenpraktijk De Fenix, Zwolle 
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Aanleveren kopij 

Aanleveren kopij Klik actueel 
U kunt uw kopij voor de mei-editie van Klik actueel aanleveren tot donderdag 18 

mei 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. 
 

  

 
Uitschrijven / Gegevens wijzigen  

Powered door YMLP  

 
 

mailto:redactie@klikactueel.nl
mailto:redactie@klikactueel.nl
http://ymlp13.nl/zLOvGJ
http://ymlp13.nl/xgjeushugmgb
http://ymlp13.nl/ugjeushugsgumegeuqhggmqhje
http://ymlp13.nl/m/

