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Praktische informatie 

Wachttijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

 

Actueel 

Pilot emailconsultatie kinderartsen Isala 

Met ingang van 1 september kunnen huisartsen naast telefonisch 

overleg ook per email een geanonimiseerde vraag neerleggen bij de 

kinderarts. De dienstdoende kinderarts beantwoordt binnen 24 uur 

de mail. Gedurende een half jaar wordt gekeken of dit een 

succesvolle werkwijze is voor beide partijen. 

  

Welke vragen zijn geschikt voor emailconsultatie? 

http://t.ymlp328.com/eeyjapaeuwqealaubmaxaume/click.php
http://t.ymlp328.com/eeybapaeuwqeavaubmavaume/click.php
http://t.ymlp328.com/eeyharaeuwqealaubmalaume/click.php
http://t.ymlp328.com/eeywanaeuwqeaaaubmagaume/click.php


-  Vragen over een patiënt die al onder behandeling is 

-  Advies aan de kinderarts of een patiënt verwezen moet worden 

-  Algemene vragen 

  

NB. Wellicht ten overvloede: acute vragen zijn niet geschikt. Hiervoor dient u 

telefonisch te overleggen. 

  

Voordelen 

-  Zowel huisarts als kinderarts kan op de tijd die hem/haar het beste 

uitkomt de vraag stellen c.q. beantwoorden 

-  De kinderarts heeft de mogelijkheid om specifieke informatie op te zoeken of 

collega te raadplegen 

-  De huisarts houdt de regie in het zorgproces rond de patiënt 

-  Deze consultering per internet kan helpen om onnodige doorverwijzingen 

terug te dringen en kosten te besparen. Dat geldt alleen voor patiëntjes waarbij 

de huisarts inschat dat de kans op een ernstige aandoening klein is. 

  

Werkwijze 

Het e-mailadres kindergeneeskunde@isala.nl is beschikbaar voor het stellen van 

emailvragen. Gebruik het Eridanos patiëntennummer (of andere niet tot de 

persoon herleidbare gegevens). 

De dienstdoende kinderarts beantwoordt binnen 24 uur de mail. 

  

Ingangsdatum van de pilot is 1 september 2015. Na een half jaar wordt 

geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt het een reguliere werkwijze. 

  

Instructieavonden ZorgDomein 

Isala werkt al bijna een jaar met ZorgDomein! 

Inmiddels komt circa ruim de helft van alle verwijzingen 

via ZorgDomein binnen. 

  

Op 26 september komt er een nieuwe versie van ZorgDomein uit. Dit betekent 

dat er voor u als verwijzer ook een aantal zaken verandert. Op woensdagavond 

7 en 14 oktober organiseren wij daarom (geaccrediteerde) instructieavonden. 

Hierbij maken we onderscheid tussen beginners en gevorderden. We gaan 

tijdens de instructies o.a. interactief aan de slag met het nieuwe menu. Ook 

bespreken we de nodige inhoudelijke wijzigingen die, na landelijk overleg met 

huisartsen en diverse specialisten zijn doorgevoerd. U ontvangt van ons 

binnenkort een uitnodiging met aanmeldformulier. 

  

Heeft u vragen of opmerkingen over de instructie avonden of over het verwijzen 

met ZorgDomein in het algemeen? Mail ons dan gerust via zorgdomein@isala.nl 

  
 

 

Komen & gaan 

Vertrokken en nieuwe huisartsen per 1 september 
Hr. A.R. (Reza) Pezeshki Nia volgt Gert Jan van der Struys uit Rouveen op. 
  
Vertrokken specialisten per 1 augustus 2015 
Dr. D. van Geldere, chirurg 
Dr. J.C. van Niel, ziekenhuisapotheker 
  
Nieuwe specialisten 
Hr. K. (Karel) Zuur, anesthesioloog, per 1 augustus 
Dhr. O. (Onne) Reerink, radiotherapeut, per 1 juli 

mailto:kindergeneeskunde@isala.nl
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Mw. S.J.M. (Sanne) Wouterse, radiotherapeut, per 1 juli 
 

 

Agenda   
 

  

12 en 13 oktober 2015: Zwolse Evidence-based Medicine Cursus 
  
29 oktober 2015: Zwolse Nieuwe 
Hét jaarlijkse kennismakings- en ontmoetingsevent voor en door dokters. 
  
3 november 2015: Nascholing Diagnostiekafdelingen Isala 
  

24 november 2015: 
Symposium 5-jarig jubileum kinderreumatologie 

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

donderdag 10 september 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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