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Praktische informatie 

Toegangstijden Isala 

  

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkafspraken 

Klik Matching opnieuw onder de aandacht  
Voor de huisartsen en specialisten die het leuk vinden om eens 

een kijkje te nemen in elkaars keuken is er de mogelijkheid dit 

te regelen met ondersteuning van MCC Klik.  

Je kunt je via de site aanmelden (http://www.mccklik.nl/klik-matching) met je wensen 

http://www.isala.nl/verwijzers/verwijzen/wachttijden-en-prijzen
http://www.mccklik.nl/gebruiker/inloggen
http://www.isala.nl/documenten/Algemeen/Prijslijst%20diagnostiek%20huisarts.pdf
http://www.mccklik.nl/transmuraal-incident-melden
http://www.isala.nl/bezoekers/contact-en-route
http://www.mccklik.nl/klik-matching


en het MCC Klik-bureau zorgt ervoor dat er een match ontstaat.  

Voor de huisarts is het leerzaam om te zien hoe Isala specialisten 

werken; de specialist doet kennis op over de setting waarin de 

huisarts werkt. Ideaal om meer begrip en waardering voor elkaar 

te krijgen. 
  

Herziening communicatieafspraak 

Er is een update in de maak van de communicatie-werkafspraak. We zijn al ver 

gevorderd in het werken met ZorgDomein. Deze verwijsmethode staat echter 

nog niet in de afspraak. En er is een alinea toegevoegd over het 

hoofdbehandelaarschap. Er ontstonden nogal eens irritaties over en weer tussen 

huisartsen en specialisten over het hoofdbehandelaarschap na ontslag uit het 

ziekenhuis. Door de vele TIM-meldingen hierover is de volgende afspraak tot 

stand gekomen: de specialist blijft tot en met de 10e dag na ontslag uit het 

ziekenhuis het aanspreekpunt voor de patiënt. De patiënt zal hierover bij ontslag 

goede instructies ontvangen op schrift. Deze afspraak gaat medio maart in.  

   

Interlines in 2016  

De Interline Plastische chirurgie over de pols en hand is gestart. 

Onder andere de praktische kant van deze scholing blijkt goed 

te worden gewaardeerd. Het tweede Interlineprogramma, Mond-Kaak-

Aangezichts-chirurgie is volop in voorbereiding: veel afwijkingen op het 

grensgebied van tandarts, KNO, longarts, chirurg en MKA-chirurg passeren in de 

nieuwe werkafspraak. Tenslotte wordt er gewerkt aan een revisie van de 

werkafspraak antistolzorg en volgt er in het najaar een Interline over 

laboratorium en antistolzorg. 

  

Afscheid Dirk Branbergen  
Per 1 januari 2016 is Dirk Branbergen als bruggenbouwer tussen 

huisartsen en specialisten gestopt. Na meer dan 20 jaar gebouwd 

te hebben aan de Zwolse werkafspraken en Interline neemt Dirk 

Branbergen op 8 april afscheid. U  bent van harte uitgenodigd 
hier bij te zijn  > Lees verder 

  

TIM heeft ZIN  
In 2015 zijn 200 transmurale meldingen gedaan. De openbare apothekers 

meldden nog steeds het meest: 60%. Er vindt wel verschuiving plaats naar meer 

meldingen vanuit ziekenhuis (specialisten en laboratoria), verpleeghuis, 

thuiszorg en huisartsen.  

Medicatie- en communicatie-gerelateerde meldingen zijn nog 

steeds in de meerderheid. Naar aanleiding van de meldingen 

rondom de communicatie bij ontslag uit het ziekenhuis wordt 

de MCC Klik communicatie werkafspraak bijgesteld. Ook zijn 

er verschillende acties met betrekking tot de 

medicatieveiligheid. 
  

TIM van de maand 

De laatste tijd zijn meerdere meldingen vanuit de laboratoria binnengekomen 

over onzorgvuldigheden bij het invullen van formulieren en etiketten vanuit de 

huisartspraktijken. Kleine onzorgvuldigheden die echter bijv. door verwisseling 

grote gevolgen kunnen hebben. 
  
 

 

Innovaties en publicaties 

Jonge vrouwen sterven vaker na een hartinfarct 

http://www.mccklik.nl/system/ckeditor_assets/attachments/524/Uitnodiging_afscheid_Dirk_Branbergen.pdf


De afgelopen 25 jaar is de behandeling van een hartinfarct enorm verbeterd, 

waardoor de overlevingskans sterk is gestegen. Vrouwen jonger dan 65 jaar 

hebben echter nog steeds een hogere kans op sterfte na een hartinfarct dan 

jonge mannen. Dit stelt promovendus Amber Otten in een groot onderzoek bij 

meer dan 6.000 patiënten met een hartinfarct  > Lees verder 
  

Verwijdering baarmoeder niet altijd noodzakelijk   
In de zogenoemde SAVE U trial, een studie opgezet en gecoördineerd vanuit het 

Isala Vrouw-kindcentrum in Zwolle, werd een baarmoedersparende sacrospinale 

hysteropexie vergeleken met een vaginale baarmoederverwijdering. 

Belangrijkste bevinding van deze studie, gepubliceerd in het British Medical 

Journal, is dat na een jaar follow-up er geen verschil was in effectiviteit en 

veiligheid tussen beide behandelingen. In de praktijk betekent dit dat vrouwen 

een keuze hebben en dat de baarmoeder niet per definitie verwijderd hoeft te 

worden  > Lees verder 
  

Basisboek ‘Alles over darmkanker’   
Internist-oncoloog Jan Willem de Groot is één van de auteurs van het nieuwe 

boek ‘Alles over darmkanker’. Patiënten met darmkanker en hun omgeving 

krijgen dankzij dit basisboek antwoorden op belangrijke vragen  > Lees verder 

  

 

Actueel 

Zorg stabiele patiënten HVZ dichtbij huis   
Isala, huisartsenorganisatie Medrie en Zilveren Kruis hebben per 1 

januari 2016 de handen ineen geslagen om zorg voor stabiele 

patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten (HVZ) 

gestructureerd, dichtbij huis te organiseren. Initiatiefnemers Arnoud 

van ’t Hof (cardioloog) en Olof Schwantje (huisarts) hebben zich, 

samen met veel andere zorgverleners, hard gemaakt voor een 

gestructureerde begeleiding van stabiele patiënten met (een verhoogd risico op) 

HVZ in de huisartsenpraktijk  > Lees verder 
  

Transmurale ZorgBrug Zwolle als landelijk voorbeeld  
Isala werkt samen voor de oudere patiënt in een zogenaamde Transmurale 

Zorgbrug. Dit doen zij met huisartsenorganisatie Medrie, Huisartsen Regio 

Zwolle en thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg, Carinova, Zonnehuisgroep, 

IJsselheem. Zij leveren gezamenlijk proactieve zorg aan de oudere patiënt bij 

opname en een warme overdracht naar de thuissituatie, begeleid door de 

wijkverpleegkundige. 

Hoogleraar Ouderengeneeskunde De Rooij (UMCG) deed 

hier onderzoek naar. Uit haar onderzoek blijkt dat minder 

ouderen sterven als zij na ziekenhuisopname thuis nazorg 

krijgen van een wijkverpleegkundige. De Rooij vindt Isala 

een voorbeeldziekenhuis als het gaat om de Transmurale 

Zorgbrug. Daarom interviewden Omroep Max en de NOS haar en internist-

ouderengeneeskunde Ad Kamper bij Isala over deze samenwerking  > Lees verder  
  

Themabijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen na CVA  
De CVA-keten TSSZ en vrijwilligerscentrale ZwolleDoet organiseren in het 

voorjaar bijeenkomsten voor mantelzorgers van patiënten met een CVA. Op 22 

maart staat informatie-uitwisseling, ontmoeting en het delen van ervaringen 

centraal.  

  

Wij nodigen u uit om mogelijke belanghebbenden op de bijeenkomst te 

http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/jonge-vrouwen-sterven-vaker-na-hartinfarct
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/verwijdering-baarmoeder-niet-altijd-noodzakelijk
http://www.isala.nl/over-isala/nieuws/alles-over-darmkanker
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/zorg-stabiele-patienten-hvz-dichtbij-huis
http://www.isala.nl/over-isala/nieuws/Ouderengeneeskunde%20nieuws


attenderen. Voor verdere informatie klikt u hier.   

  

CVA-nazorg in de CVA-keten: zorg stopt niet bij de muren van een 
instelling  
In de Transmurale Stroke Service Zwolle e.o. (TSSZ) krijgt iedere 

CVA-patiënt nazorg na ontslag uit ziekenhuis, verpleeghuis of 

revalidatiecentrum. Deze nazorg wordt in de vorm van huisbezoeken 

gedaan door CVA-nazorgwijkverpleegkundigen van Icare, Carinova, 

Vérian en Zorggroep Oude en Nieuwe Land, afhankelijk van de regio waar de 

persoon woont  > Lees verder 

  

Verwijzerstevredenheid 2016  
Begin maart zal de jaarlijkse meting van de verwijzerstevredenheid 

plaatsvinden. Alle huisartsen in de regio ontvangen per email een digitale 

enquête. Om de respons te verhogen is de vragenlijst ingekort naar 10 vragen.  

  

De vakgroep Interne geneeskunde wordt dit jaar gevisiteerd 

en daarover wordt de mening van huisartsen gevraagd. 

Daarnaast worden enkele vakgroepen voorgelegd die op 

grond van eerder onderzoek verbeteringen hebben 

doorgevoerd. We willen graag meten of dit effect heeft gehad.  

         Orthopedie 

         Neurologie  

         Urologie 
  

Eerste huisartsen in spe ronden Huisartsopleiding UMCG in Zwolle 
af 
De eerste groep huisartsen van de Huisartsopleiding UMCG heeft de opleiding 

afgerond in de dependance in Zwolle. Er was grote behoefte aan een 

huisartsopleiding in de regio Zwolle, omdat er nieuwe huisartsen nodig zijn in de 

regio. De acht afgestudeerde huisartsen hebben bijna allemaal al werk. De 

opleiding in Zwolle voorziet hiermee duidelijk in een behoefte  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe specialisten per 1 februari 2016 

G.J.M. (Maarten) Hemmink, MDL arts (SIDS) 

P. (Patty) Bökkerink, SIDS Anesthesiologie (SIDS) 

  

Vertrokken specialist per 1 februari 2016: 
D. van Geldere, chirurg, (vervroegd pensioen)  

dr. L.F. Verdonck, internist, (pensioen) 

  

Uitnodiging afscheidsborrel Roeland de Wilde, huisarts 
  

Beste collegae,   

Na ruim 31 jaar ga ik op 31 maart a.s. stoppen met mijn werk als huisarts in 

IJsselmuiden. Om een beetje in de  Klik-stijl te blijven wil ik op vrijdag 1 april 

middels een borrel afscheid van jullie nemen. Je kunt dan ook 

kennismaken met mijn opvolger Gerlof Wouters. Je bent van 

harte welkom!  

  

Vrijdag 1 april 17.30 -19.30 uur  

Kulturhus Sonnenburg, Laanzicht 3 IJsselmuiden 

Mail: info@huisartsenijsselmuiden.nl 

http://www.beroertezwolle.nl/nl/actueel/mantelzorgbijeenkomsten-2/
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/cva-nazorg-cva-keten-zorg-stopt-niet-bij-muren-instelling
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/eerste-huisartsen-ronden-huisartsopleiding-umcg-zwolle-af
mailto:info@huisartsenijsselmuiden.nl


  

Groet,  

Roeland de Wilde 

  
 

 

Agenda 
23 maart: Workshop ‘Effectief nascholing geven – hoe doe je dat?’  
  
8 april 2016: afscheid Dirk Branbergen, medisch coördinator MCC Klik 
  
2 en 3 juni: Compagnonscursus  
Klik hier voor informatie en aanmelden. 
  
27 oktober: Zwolse nieuwe 
  

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

donderdag 10 maart 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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