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Praktische informatie 

Wachttijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

 

Werkafspraken 

Geneesmiddelrichtlijn CVRM gepubliceerd 
Begin april is de geneesmiddelrichtlijn voor cardiovasculair 

risicomanagement (CVRM) vanuit het project Regionaal 

Formularium Zwolle gepubliceerd. De geneesmiddelrichtlijn CVRM is opgesteld 

met als doel het gebruik van de geneesmiddelen af te stemmen tussen Isala en 

de regio  > Lees verder 
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Interline in Hoogeveen 
  
 

 

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 zij in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde  > 

Lees verder 
  
 

Onderzoeker gezocht  
Binnenkort start een substitutieproject behandeling van 

antistolling en atriumfibrilleren door de huisarts in de regio Zwolle. Voor dit 

belangrijke project wordt een promovendus gezocht  > Lees verder 
  
Promotieonderzoek: ‘Zorg op aanvraag’ bij COPD-patiënten 
Het is beter om de standaard poliklinische controle bij patiënten met COPD te 

vervangen door een ‘zorg op aanvraag’-systeem; hierbij kunnen COPD-patiënten 

zelf om hulp vragen als ze toename van hun klachten hebben. Dit leidt tot 

minder situaties van plotse verergering van de ziekteverschijnselen, minder 

bezoeken aan huisarts en ziekenhuis en tot minder ziekenhuisopnames  
> Lees verder 
  
 

 

Actueel 

ZorgDomein 
         Wat te doen bij een spoedverwijzing via ZorgDomein? 
         Netnummer bij verwijzing invullen 
         Kritische huisartsen gezocht voor  verbeteren zorgaanbod in Isala 
         Tip van de maand: hoe pas ik mijn voorkeursinstellingen aan in ZorgDomein? 

> Lees verder 
  
Nefrologen primair aanspreekpunt voor patiënten niertransplantatie 
en dialyse 
Om de zorg voor niertransplantatie- en dialysepatiënten te borgen is het van 

belang dat de nefroloog de regiefunctie kan behouden en voor huisartsen het 

eerste aanspreekpunt is bij problemen  > Lees verder 
  
Uitkomsten verwijzertevredenheidsonderzoeken 
Begin februari heeft de jaarlijkse meting van de verwijzertevredenheid 

plaatsgevonden. Hieronder ziet u de gemiddelde tevredenheidscijfers en de netto 

promotor score (NPS: “in hoeverre zou u de vakgroep aan patiënten 

aanbevelen?”). De NPS zelf wordt uitgedrukt als een absoluut getal, dat zich 

ergens tussen -100 en +100 situeert. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als  
goed beschouwd. 

  cijfer NPS respons 

Isala totaal 7,4 1 26,8% 

Chirurgie 7,3 10 25.9% 

MDL 8,1 43 27,7% 
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Kindergeneeskunde   8,2 47 20,7% 

Urologie 6,9 -24 36,5% 

Sportgeneeskunde 7,8 19 22,9% 

Thoraxchirurgie 8,0 n.v.t. 14,4% 

Revalidatiegeneeskunde 7,1 -18 26,8% 

  

  

Van de 250 huisartsen hebben in totaal 67 huisartsen de enquêtes ingevuld. We 

hebben nog nooit zo’n hoge respons gehad. Alle respondenten hartelijk bedankt 

voor hun medewerking! 

  

De rapporten zijn op het besloten deel van de HRZ-website  

geplaatst. De rapporten worden in de vakgroepen besproken 

als ook in het bestuurlijk overleg Raad van Bestuur Isala met 

het bestuur van de HRZ. Met de vakgroepen die wat minder 

goed scoren zal besproken worden welke verbeteringen 

kunnen worden doorgevoerd.  

  

Einde oude manier inloggen EriDanos 
Alle huisartsen en apothekers hebben twee maanden geleden een brief 

ontvangen over inkijken in EriDanos. Hierin werd aangekondigd dat de oude 

manier van inloggen in EriDanos (via het atrium account) komt te vervallen 

vanwege veroudering. Hiervoor in de plaats kunt u vanuit de nieuwe werkplek 

omgeving (Isala.login.nl) inloggen.  
  
Wij willen u erop wijzen dat met ingang van 1 juni 2015 de oude manier van 

inloggen wordt afgesloten. Indien u toch wil blijven inloggen dient u voor die tijd 

uw aanmeldformulier te versturen naar servicedesk.ict@isala.nl.  
  
AHON: de brug tussen academie en 

huisartsen in Noord-Nederland  
Goede huisartsenzorg is onontbeerlijk. De afdeling Huisartsgeneeskunde van het 

UMCG is dagelijks bezig met het verder ontwikkelen van huisartsenzorg. Een 

goede samenwerking met de praktiserende huisarts is hierbij onmisbaar. Vanuit 

die gedachte geven wij u met veel genoegen kennis van de oprichting van AHON 

(Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk)  > Lees verder 
  
Terugblik Stakeholdersbijeenkomst chronische zorg 14 april 
Al enige tijd spreken Isala, Medrie en de huisartsenvereniging Zwolle (HRZ) met 

elkaar over de inrichting van zorg als het gaat om chronisch zieken. Er is een 

stuurgroep voor ingericht bestaande uit Rob Dillmann, Henk Bilo en Frans 

Bierens namens Isala, Bas Noordzij namens Medrie en Olof Schwantje namens 

de HRZ. Op 14 april organiseerde de stuurgroep Chronische zorg voor een brede 

groep betrokkenen (o.a. huisartsen, medisch specialisten, specialisten 

ouderengeneeskunde, thuiszorg, gemeente, welzijn) een bijeenkomst om de 

resultaten van de projecten te delen  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe huisarts 
Mevrouw C.J.L. (Cecile) Koelink, Huisartsenpraktijk de Latyrus, Dedemsvaart  

  

Vertrokken specialisten 

Willem Suyker, thoraxchirurg  
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Na een periode van 21 jaar als thoraxchirurg aan Isala te zijn verbonden, heeft 

Willem Suyker op 17 april afscheid genomen. De heer Suyker gaat als 

hoogleraar/hoofd afdeling Cardiothoracale chirurgie bij het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht werken. 

De inzet van robotchirurgie bij hartpatiënten blijft geborgd in het Hartcentrum als 

onderdeel van het totale pallet aan hartzorg. Thoracaal chirurg Sandeep Singh 

wordt hier de kartrekker van.  

  
 

 

Agenda   
 

Publieksacademie 12 mei 2015  
Chronische hoest en allergie 

Sprekers: longartsen Jan Willem van den Berg en Niels Patberg  
> Lees verder  
  
21 mei 2015 
Opsporing van ischemische hartziekten: de huisarts in the lead! 
  
26 mei 2015 
Symposium mammacarcinoom 
   

17 en 18 september 2015 

Zwolse Compagnonscursus 

  

29 oktober 2015: Zwolse Nieuwe 
Hét jaarlijkse kennismakings- en ontmoetingsevent voor en door dokters 
  
3 november en 5 november 2015  
Nascholingen diagnostiekafdelingen Isala 

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

14 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 

aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief. 
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