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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   
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Werkafspraken 

Afscheid Dirk Branbergen 

Op 8 april nemen we afscheid van Dirk als coördinator van de 

MCC Klik werkafspraken. Een uitnodiging voor de receptie werd 

naar uw mailbox verzonden.  
Dirk heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan Werkafspraken 

en Interlines. We hopen op een grote opkomst om hem voor zijn 
inzet te bedanken (opgave is gewenst). Klik hier voor de 

uitnodiging.  
  

Documentenpagina op website en app  
Wist u van het bestaan van de pagina “Hulpdocumenten” op de 

MCC Klik-app en -website? Hierop zijn handige scorelijsten, adresbestanden, 
websites, oefeningen etc. te vinden. Neem eens een kijkje en besluit of het voor 

u van nut is. We proberen deze documenten up-to-date te houden. Dit blijft 

mogelijk als we het van u horen als documenten verouderd zijn of niet meer 
bruikbaar.  
Een voorbeeld van een onlangs nieuw geplaatst document is de tabel  
Wondbehandeling van het WEC (Wond Expertise Centrum).  
  
 

 

Actueel 

Zwolse Compagnonscursus 2 en 3 juni, de ‘laatste’ kans!  
De laatste Compagnonscursus!  > Lees verder 
  

Als eten voor de patiënt met kanker moeilijk is… 

Wanneer een patiënt met kanker moeite krijgt met eten, drinken en 

smaakbeleving beïnvloedt dit de kwaliteit van leven.  
Een brochure met 40 tips & tricks om eten en drinken 

gemakkelijker te maken is nu beschikbaar via nazorgcentrum 
IntermeZZo. Voor de patiënt én voor de arts  > Lees verder 
  

Bezoek- en openingstijden tijdens komende feestdagen 

Tijdens de komende feestdagen zijn de bezoektijden voor de algemene 

verpleegafdelingen van Isala als op zondag  > Lees verder 
  

Diagnosepunt-patiënt graag attenderen op juiste locatie   
Vrijwilligers bij de aanmeldzuilen zien regelmatig patiënten die voor onderzoek 

door de huisarts verwezen zijn in het hoofdgebouw lopen, terwijl ze in het 
Diagnosepunt worden verwacht. De patiënt moet dan een behoorlijk stuk 

teruglopen. Bovendien is er bij het Diagnosepunt een parkeerplaats, die ze 

binnen 20 minuten gratis weer kunnen verlaten.  
  

Daarom een vriendelijk verzoek uw patiënten bij een verwijzing 
naar Diagnosepunt hier op te attenderen. Het adres is: 

Diagnosepunt Zwolle 
Dokter Spanjaardweg 29, gebouw A 

  

Patiënt maakt zelf afspraak bij poli: loopt goed 

De meeste huisartsen zijn er, twee maanden na de invoering bij zes poliklinieken 

van Isala, aan gewend dat de patiënt na verwijzing zelf de afspraak plant via 

www.MijnIsala.nl of aan de telefoon. Dit gaat zo bij MDL, Fertiliteit, KNO, 
Reumatologie, Orthopedie en Plastische Chirurgie. Lees hier wat de eerste 

ervaringen zijn en hoe patiënten reageren  > Lees verder 
  

ZorgDomein 
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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over nieuw zorgaanbod bij KNO en fertiliteit. 
Ook vragen we aandacht voor het patiëntbericht  > Lees verder 
  

Scholing voor huisartsen beter coördineren  
Isala Academie gaat samen met Medrie de na- en bijscholing voor 

huisartsen beter coördineren. Als aftrap van de samenwerking 
werd er woensdag een workshop voor specialisten, arts-

assistenten, huisartsen en huisartsen in opleiding georganiseerd. 
Met als toepasselijk onderwerp: “Effectief scholing en onderwijs 

geven”  > Lees verder 
  

Basiscursus Sportgeneeskunde: nog plek voor enthousiaste 

(huis)artsen 

Van 21 t/m 23 april vind de Basiscursus Sportgeneeskunde plaats. Tijdens deze 
cursus komen de meest recente inzichten over de gunstige en nadelige effecten 

van sporten en bewegen aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op het praktisch 
handelen in de praktijk door veel met casuïstiek, workshops en practica te 

werken. Voor de basiscursus in april kunnen enthousiaste (huis)artsen zich nog 
aanmelden. Klik hier voor meer informatie 
  

Verhuisbericht Obesitaspoli Zwolle 

Per 1 april 2016 verhuist de Obesitaspoli in Zwolle van de locatie Isala Leef en 

Beweegcentrum naar het Z(org)gedeelte van Windesheim Zwolle. Dit is een 

nieuw centrum met veel moderne faciliteiten. De locatie is geschikt voor zowel 

beweeggroepen en analyse als de afspraken met de diëtist, internist en 

psycholoog.  

Het bezoekadres luidt: Windesheim (Z), Campus 2-6, 8017 CA Zwolle 

  

E: info@obesitaspoli.com 

F: (0320) 26 77 65  

T: (0320) 27 77 70, tussen 08:30 - 17:00 uur 

  
 

 

Komen & gaan 

Specialisten ouderengeneeskunde 

           De heer G.E. Junius, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, het Zonnehuis, in 
dienst per 01-04-2016 

           De heer E. Jansen, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, het Zonnehuis, uit dienst 
per 11-3-2016 

  

Huisartsen 

           Opvolger van R. (Roeland) de Wilde is G.E. (Gerlof) Wouters per 01-04-
2016 

           Verhuizing van huisartsenpraktijk De Zwolse Tulp, huisarts D.W. (Dete) 
Hollemans naar Leliestraat 85, 8012 BM Zwolle 

  
 

 

Agenda 
2 april: symposium Genees & Kunst 

  
8 april: afscheid Dirk Branbergen, medisch coördinator MCC Klik  

  

2 en 3 juni: Compagnonscursus  
Klik hier voor informatie en aanmelden  

http://t.ymlp61.com/ewwwaaaejsseatamqmaxaume/click.php
http://t.ymlp61.com/ewwqapaejsseakamqmaaaume/click.php
http://t.ymlp61.com/ewwyaraejsseagamqmakaume/click.php
mailto:info@obesitaspoli.com
http://t.ymlp61.com/ewqsazaejsseavamqmacaume/click.php
http://t.ymlp61.com/ewwsacaejsseavamqmapaume/click.php
http://t.ymlp61.com/ewquazaejsseaaamqmalaume/click.php


  
27 oktober: Zwolse nieuwe 
De jaarlijkse kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten 
  
Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de april-editie van Klik actueel aanleveren tot donderdag 
14 april 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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