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Praktische informatie 

Toegangstijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkafspraken 

Nieuws van MCC Klik  
In de zomermaanden is niet stilgezeten. Er zijn weer enkele 

veranderingen in de werkafspraken waarvan we u graag op de 

hoogte stellen; denk aan oogheelkunde, serologie en nierfunctiestoornissen  
> Lees verder 
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Verslag Compagnonscursus 2015 
Op 17 en 18 september vond de jaarlijkse impuls voor goede samenwerking 

plaats, dit keer in Ermelo. Het was in allerlei opzichten een zeer succesvolle 

scholing met meer dan 50 deelnemers. Lees hier het verslag.  
  
 

 

Innovaties en publicaties 

EU-CaRE van start!  
Op maandag 24 augustus is het Europees hartrevalidatie onderzoek 

“EU-CaRE” van start gegaan op het Leef-en Beweegcentrum van Isala (Zwolle). 

Isala is hiermee het eerste centrum, van de in totaal 8 deelnemende centra in 

Europa, dat gestart is met EU-CaRE. In de komende vier jaar zullen er in totaal 

1760 patiënten deelnemen, waarvan de eerste twee nu door Isala zijn 

geïncludeerd. De resultaten worden gebruikt ter verbetering van de huidige 

hartrevalidatieprogramma’s binnen Europa  > Lees verder 
  
 

 

Actueel 

Isala ontvangt keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis  
Ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG stelden in  
samenwerking met ouderen vijftien verschillende kwaliteitsaspecten 

samen waarop ziekenhuizen zijn getoetst. Het doel van deze 

kwaliteitsaspecten is om de zorg- en dienstverlening aan oudere 

kwetsbare patiënten te verbeteren. Isala voldoet aan de gestelde 

eisen en heeft daarom op 7 september het keurmerk Seniorvriendelijk 

Ziekenhuis  > Lees verder 
  
Overleglijnen huisartsen bellen via *99  
Van medisch specialisten horen we geregeld terug dat huisartsen overdag niet 

goed telefonisch bereikbaar zijn voor intercollegiaal overleg. Vrijwel alle 

huisartsen hebben echter overleglijnen die o.a. te vinden zijn op de website van 

MCC Klik en de bijbehorende app.  
  
Voor medisch specialisten hebben we echter ook de mogelijkheid om via het Call 

Centre Isala de huisarts snel aan de lijn te krijgen. Als u *99 toetst wordt u via 

het Call Centre direct doorverbonden met de overleglijn van de huisarts die u 

wilt spreken.  
We hopen hiermee de onderlinge communicatie makkelijk te hebben gemaakt! 
  

Kindergeneeskunde@isala.nl voor e-mailvragen    
Met ingang van 1 september kunnen huisartsen naast telefonisch overleg  per 

email een geanonimiseerde vraag neerleggen bij de kinderarts. Gebruik hiervoor 

het Eridanos patiëntennummer (of andere niet tot de persoon herleidbare 

gegevens). 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? 
•            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.  
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ZorgDomein 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

- De instructieavonden op 7 en 14 oktober 

- Verloskundigen ook over op ZorgDomein 

> Lees verder 
   

Informatie poliklinieken Kampen en Heerde  
Vanaf heden zal maandelijks informatie over de poliklinieken Kampen en Heerde 

opgenomen worden in Klik actueel. Onder andere de spreekuurroosters kunt u 

hier terugvinden, maar ook ander nieuws en agenda-items  > Lees verder 
  

Behandeling chronische neusklachten capsaïcine  
Onlangs heeft er in de regionale huis-aan-huisbladen een 

artikel gestaan over capsaïcine.   
Het leek ons goed in Klik actueel hier ook aandacht aan te 

besteden, daarbij specifiek ingaan op in- en exclusiecriteria 

alsmede bijwerkingen  > Lees verder 
  
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe specialisten 
De heer J.P.F. (Joost) Bosma, gynaecoloog, per 1 juli  
Mevrouw F. (Femke) Waanders, internist, 1 augustus 
  
Specialisten ouderengeneeskunde Zorgverlening Het Baken,  
locatie De Voord, Elburg 
Uit dienst: 
Mevrouw I. (Ingrid) Pladdet 
Mevrouw G.C. (Gerdy) Pladdet 
  
In dienst: 
Mevrouw M.M. (Mirjam) Nauta, basisarts 
De heer R. (René) Damen 
Mevrouw I. (Inge) Mijnheer, verpleegkundig specialist i.o. 
Mevrouw C. (Christine) Oosterkamp, verpleegkundig specialist i.o. 
  
Specialist ouderengeneeskunde IJsselheem 
Uit dienst: 
Mevrouw A. (Annemarie) Kats, nu zelfstandig werkend 
  
Specialisten ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 
Uit dienst: 
De heer R. (René) Damen 
Mevrouw C. (Cisca) Haverkort 
  
In dienst: 
Mevrouw M. (Mahtab) van de Belt  
  
 

 

Agenda   
 

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

5 november 2015: Afscheidsreceptie Nel Menger   
   

24 november 2015:  
Symposium 5-jarig jubileum kinderreumatologie 
  

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

donderdag 15 oktober 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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