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Praktische informatie 

Toegangstijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2015 aanvrager huisarts 
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http://t.ymlp1.com/ebywanaemjemakaeqazajwj/click.php


  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkafspraken 

Interline 2016 

De drie Interlineprogramma’s voor 2016 zijn bekend.  
Klik hier voor de stand van zaken en data. 
  

Ochtendspits 

Het is bijna zover: vanaf 1 januari 2016 zullen alle aan Interline deelnemende 

huisartsen op woensdag- en vrijdagochtend de Ochtendspits in hun mailbox 

vinden  > Lees verder  
  

Onderzoek naar de zin van een MCC 

Dank aan de velen die meewerkten aan het onderzoek van Loes Meijer naar de 

zin van een MCC. Heeft u de vragen nog niet beantwoord en zou u zich ertoe 

kunnen zetten dat alsnog te doen, dan is dat uiteraard zeer welkom! Er wordt nu 

geen reminder meer gestuurd.  

  
 

 

Innovaties en publicaties 

Reactie Isala op berichtgeving borstsparende operatie 

Op 16 december jl. verschenen diverse berichten in de media over onderzoek 

dat het Integraal Kankercentrum Nederland deed naar de behandeling van 

borstkanker. Daarin werd de conclusie getrokken dat amputatie van de borst 

zonder bestraling een minder gunstig effect lijkt te hebben dan borstsparende 

operaties in combinatie met bestraling. De specialisten van Isala onderschrijven 

de reactie van internist-oncoloog Sabine Linn van het Antoni van Leeuwenhoek 

over dit onderzoek  > Lees verder 
  

  

 

Actueel 

Ontbrekend aanvraagformulier radiologie 

De afdeling radiologie wordt regelmatig geconfronteerd met patiënten die geen 

röntgenaanvraag van hun huisarts hebben meegenomen naar de afspraak op de 

afdeling radiologie of het Diagnosepunt. Hierdoor moet de afdeling radiologie 

contact opnemen met de huisarts of de praktijk om alsnog een 

verwijzing/röntgenaanvraag te regelen voor de patiënt. Dit is een tijdrovende en 

voor u storende aangelegenheid, die wij willen voorkomen. 

  

Graag willen wij u vragen om patiënten te attenderen op het meenemen van 

deze verwijzing/röntgenaanvraag naar de afspraak in het ziekenhuis of het 

Diagnosepunt. 

  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

  

Met vriendelijke groet, namens de afdeling radiologie 

Jan Korte, radioloog en Irma van Dartel,  

Operationeel Leidinggevende Echografie radiologie                 
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Neurochirurgie ook in Isala Kampen 

De afgelopen tien jaar hebben de neurochirurgen van Isala met veel 

enthousiasme spreekuur gehouden in het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad. 

Deze samenwerking wordt per januari 2016 beëindigd. Wij willen de 

hoogwaardige neurochirurgische zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt blijven 

aanbieden. Patiënten zijn daarom vanaf 12 januari welkom in Isala Kampen. 

Afdeling Neurologie van Isala houdt al langer spreekuur in Kampen. Door de 

nauwe samenwerking tussen de neuroloog en de neurochirurg kunnen patiënten 

nog sneller worden gezien en behandeld  > Lees verder 
  

Isala Sportgeneeskunde poortspecialisme in 2016 

Per 1 januari 2016 wordt sportgeneeskundige zorg vergoed uit 

het basispakket. Het bereiken van deze mijlpaal leidt tot een 

aantal veranderingen. Voor u als huisarts, maar ook voor uw 

patiënten. En natuurlijk voor de sportartsen zelf. Patiënten 

hoeven deze gespecialiseerde zorg dus niet meer zelf te betalen. Daarmee is – 

zo leert de praktijk – een belangrijke drempel voor een bezoek aan de sportarts 

geslecht. In deze nieuwsbrief lichten wij toe wat de belangrijkste veranderingen 

in de praktijk voor u zullen betekenen  > Lees verder 
  

Gewijzigde bezoek- en openingstijden tijdens de feestdagen 

   

Poli Kampen en Heerde 

Er zijn enkele wijzigingen én extra spreekuren in de buitenpoli's  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe huisartsen per 1 januari 2016 

L.G.I. (Laurens) Wapstra, praktijk Lemelerveld  

J.C. (Jaap) Oosterom, praktijk Holtenzorg, Zwolle.  

M. (Marcel) Blom, praktijk Ebbingepoort, Kampen  

E.D. (Elise) Weers, praktijk Weers, Kampen 

K.S. (Klaas) Kuperus, praktijk Munnikenhof, Heino  

(opvolging R. Couwenberg en G. Kruizinga) 

F. (Fieke) Heemskerk, praktijk Blekkerhoek, Raalte    

  

Nieuwe specialisten per 1 november 2015 

F. Porta, cardiothoracaal chirurg (SIDS) 

  

Vertrokken specialisten per 1 december 2015 

dr. M.G. (Miek) Havenith, patholoog 

H.T. Sie, thoraxchirurg 

J.C.C. van  Niel, ziekenhuisapotheker 

  

Mutatie specialisten ouderengeneeskunde per 1 januari 2016 

Mevrouw L. (Lucie) van Iersel, uit dienst bij Driezorg,  

in dienst bij IJsselheem (revalidatieafdeling) 
  
 

 

Agenda 
13 januari 2016: Symposium Ketenzorg bij atriumfibrilleren 
  
11 maart 2016:  

http://t.ymlp1.com/ehsmapaemjemakaeqaxajwj/click.php
http://t.ymlp1.com/ehsjalaemjemaiaeqapajwj/click.php
http://t.ymlp1.com/ehsbadaemjemanaeqavajwj/click.php
http://t.ymlp1.com/ehshavaemjemadaeqazajwj/click.php
http://t.ymlp1.com/ehswagaemjemadaeqalajwj/click.php


afscheid Dirk Branbergen, medisch coördinator MCC Klik 
  
2 en 3 juni 2016: Compagnonscursus  
Aanmelden is vanaf nu mogelijk.  
Maak gebruik van de korting bij inschrijven vóór 1 februari.   
  

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

donderdag 14 januari 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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