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Praktische informatie 

Wachttijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

 

Werkafspraken 

Nieuws van MCC Klik 
De werkgroep Laboratorium heeft alle diagnoseblokken op het 

aanvraagformulier en de daarbij horende werkafspraak 

doorgesproken, zal eind april de eerste drukproef beoordelen.  
  
Het eerste Interlineprogramma van 2015 is Infectieziekten en is inmiddels van 

start gegaan en goed ontvangen. Het tweede Interlineprogramma van 2015 is 

Nierfunctiestoornissen. De casussen worden gemaakt, begin juni is de eerste 
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presentatie. Het derde Interlineprogramma 2015 zal Oogheelkunde worden, in 

intensieve samenspraak met de optometristen.  
  
 

 

Innovaties en publicaties 

Onderzoek alternatief CT scans bij hersenschudding kinderen 

Is er een alternatief voor CT scans als je wilt onderzoeken of een kind met licht 

schedenhersenletsel (hersenschudding) een eventuele bloeding heeft? Want het 

risico van een CT scan is een hogere kans op kinderkanker. Naar schatting 

ontstaat op elke 1.400 CT scans van het hoofd van kinderen één nieuw geval 

van kinderkanker door de röntgenstraling. Wat te doen? Coassistent Iris Tilma 

en kinderartsen Jolita Bekhof en Paul Brand van Isala deden onderzoek. De 

resultaten publiceerden zijn in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
> Lees verder 
  

Speekselklier Expertisecentrum 

De afdeling Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie houdt zich al meerdere jaren 

intensief bezig met aandoeningen van de speekselklieren. Hieronder vallen 

tumoren, infecties, functiestoornissen, auto-immuun aandoeningen en 

obstructieproblematiek zoals bij speekselstenen. Een groot aantal huisartsen, 

tandartsen en specialisten verwijst naar onze afdeling (ook supra regionaal).  
> Lees verder 
  
 

 

Actueel 

Bezoek- en openingstijden tijdens komende feestdagen 

  
Transmurale ZorgBrug Zwolle  
In navolging van initiatieven elders (o.a. AMC) zal vanuit het programma 

Regionale Ouderenzorg Zwolle een Transmurale ZorgBrug starten, die zich richt 

op kwetsbare ouderen en een begeleide (warme) overdracht van zorg na ontslag 

uit het ziekenhuis beoogt. Het programma Regionale Ouderenzorg Zwolle is een 

gezamenlijk initiatief van huisartsenorganisatie Medrie en Isala    
> Lees verder  
   

ZorgDomein    
         Nieuw aanbod in ZorgDomein 

         Tip van de maand: telenefrologie 

         Aanpassing verwijsredenmenu 

         Ook partnergegevens mee bij verwijzing naar fertiliteitscentrum 
> Lees verder  
  

Snel-diagnostiek longkanker   
Sinds enige tijd heeft de afdeling Longgeneeskunde snel-diagnostiek longkanker 

ingevoerd: op één dag alle onderzoeken én uitslag. Ook nieuw is dat de 

verpleegkundig specialist de uitkomst doorbelt aan de huisarts  > Lees verder  
  

Speeddate dermatologen & huisartsen   
De dermatologen van Isala hebben het idee opgevat om met huisartsen 

dermatologische kennis en ervaring te delen tijdens een echte speeddate!   
> Lees verder  

  
Themabijeenkomsten voor mantelzorgers van CVA-patiënten  
De Transmurale Stroke Service Zwolle e.o. organiseert samen met het steunpunt 

mantelzorg van ZwolleDoet! bijeenkomsten over CVA. Deze zijn bedoeld voor 

mantelzorgers van mensen na een beroerte. Dit voorjaar zijn er nog twee 
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bijeenkomsten. Kent u mantelzorgers voor wie deze avonden interessant kunnen 

zijn, wijst u ze dan op deze bijeenkomsten. Meer informatie vindt u op de website 

van de keten.  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe specialisten 
Anouk Rutten, fertiliteitsarts in opleiding, vanaf 1 januari 2015 
  

Vertrokken specialisten  
Per 1 december 2014 heeft Lonneke Nowee, fertiliteitsarts, Isala verlaten.  
Zij is fertiliteitsarts geworden bij Medisch Centrum Kinderwens   
   
Even voorstellen: Anouk Rutten, fertiliteitsarts in opleiding 
Sinds 1 januari 2015 ben ik werkzaam in Isala als fertiliteitarts  
in opleiding. Ik word door mijn collega’s intern opgeleid in alle facetten van de 

voortplantingsgeneeskunde.  
Het gaat hierbij o.a. om oriënterende fertiliteitsonderzoeken, 

ovulatie-inductie, milde ovariële stimulatie (met of zonder 

inseminatie) en IVF- en ICSI-behandelingen. Hiervoor werkte ik 

in het VieCuri Medisch Centrum te Venlo, als ANIOS 

Gynaecologie en aandachtsgebied fertiliteit. 
   

Ik woon in Kampen, maar ben zelf afkomstig uit Limburg, 

vandaar mijn zachte G. Mijn vriend en familie wonen nog in Limburg en ik ben 

dus ook geregeld nog in het zuiden te vinden. Mijn hobby’s zijn volleybal en 

lezen. Ons streven is om korte lijnen te houden met de huisartsen en tijdige 

update te geven van de behandeling van onze gezamenlijke patiënten. 

  
 

 

Agenda   
 

Publieksacademie  
De Isala Publieksacademie is inmiddels een begrip 

geworden in Zwolle. Jaarlijks verzorgen artsen en 

medewerkers van Isala acht lezingen in Schouwburg 

Odeon over ziektes, innovaties en onderzoek  > Lees verder  
  
30 april 2015 
6e Live Endoscopie symposium 
  
21 mei 2015 
Opsporing van ischemische hartziekten: de huisarts in the lead! 
  
26 mei 2015: Symposium borstkanker 
Alvast voor in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort. 

   

17 en 18 september 2015 

Zwolse Compagnonscursus 

  

29 oktober 2015: Zwolse Nieuwe 
Noteer deze datum: hét jaarlijkse kennismakings- en ontmoetingsevent voor en 

door dokters 
  
Aanleveren kopij Klik actueel 

http://t.ymlp287.net/esbqadauyhueaoaqsagaume/click.php
http://t.ymlp287.net/esbyaiauyhueanaqsanaume/click.php
http://t.ymlp287.net/eshsapauyhueagaqsataume/click.php
http://t.ymlp287.net/eshuaoauyhueagaqsaiaume/click.php


Uw kunt uw kopij voor de april-editie van Klik actueel aanleveren tot donderdag 

16 april 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 

aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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