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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkafspraken 

Werkafspraak Lumbaal Radiculair Syndroom, wie 
meldt zich aan?  
MCC Klik zoekt 3 huisartsen die samen met vertegenwoordigers 

van de neurologen, anesthesisten en neurochirurgen in Isala een werkafspraak 
willen maken over het Lumbaal Radiculair Syndroom. De neurologen hebben 

deze wens met de HRZ besproken. Er blijkt in de regio veel onduidelijkheid te 

zijn over het beleid dat gevoerd wordt in Isala. Met deze werkafspraak willen we 

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


de samenwerking verstevigen  > Lees verder 
  
Compagnons met plezier 
Tijdens de Compagnonscursus 2015 heeft Eva Noorda 

(mammachirurg) een theaterbon gescoord bij de 'rode draad'. 
Om de samenwerking te onderstrepen heeft zij deze bon besteed 

aan een avondje uit met de nummers twee en drie.  
En zo hadden Eva, Ria Couwenberg en Frank Hutten een vrolijke 

avond in de Spiegel bij Lenette van Dongen.  
Wie pakt deze kans bij de komende Compagnonscursus? Aanmelden kan nog 

steeds! 
  
Thuisarts.nl: betrouwbare informatie voor patiënten 
De NHG haalt de schotten weg bij thuisarts.nl.  
Dit jaar wordt er gewerkt aan het toevoegen van informatie 
afkomstig van de specialistenverenigingen. Het was de wens van 

minister Schippers om in 'het jaar van de transparantie' 
betrouwbare en toegankelijke informatie voor de patiënten ruimer beschikbaar 

te stellen. De pilot start met informatie over cataract, melanoom, diabetes, 

heupproblemen, liesbreuk en perifeer arterieel lijden. Thuisarts.nl is bij uitstek 
geschikt voor patiënten om huisartsgeneeskundige informatie te vinden. Ook als 

specialist kun je de patiënt daarop attent maken.  
  
MCC Klik werkafspraak Communicatie herzien  
Er is een update gemaakt van de communicatie-werkafspraak. We zijn al ver 
gevorderd met het werken in ZorgDomein. Deze verwijsmethode is nu 

opgenomen in de werkafspraak Communicatie en Communicatie 

werkafspraak samenvatting. 
We vestigen nogmaals de aandacht op de mogelijkheden voor 

intercollegiaal contact: van huisarts naar specialist: 
huisartsenlijnen in de telefoonlijst van MCC Klik, app ’MCC Klik’ en een 

kaartje met overleglijnen dat opgevraagd kan worden bij de 
relatiebeheerder van Isala en van specialist naar huisarts: ook via 

de telefoonlijst op de website en app of via de centrale van Isala (*99).  
  

Dankwoord Dirk Branbergen  
Op vrijdag 8 april werd Dirk Branbergen, oud- medisch 
coördinator MCC Klik,  in het zonnetje gezet. In het auditorium 

van Isala was een afscheidsfeestje voor hem georganiseerd.  
Hij wil hiervoor iedereen bedanken, lees verder voor zijn 

persoonlijke dankwoord  > Lees verder 
  
 

 

Innovaties en publicaties  

Onderzoek Vincent Roolvink: bètablokkers voorafgaand aan 
dotterbehandeling geen effect op uiteindelijke schade na hartinfarct 

  
 

 

Actueel 

Wijzigingen in Raad van Bestuur Isala 
Robbin Thieme Groen, lid van de Raad van Bestuur van Isala gaat zijn functie 

per 15 juli neerleggen. Vanaf die datum gaat hij met pensioen. Ina Kuper, nu 
werkzaam in het MST, gaat vanaf 25 juli deel uit maken van de Raad van 

Bestuur van Isala > Lees verder 
  

http://www.mccklik.nl/werkafspraak-lumbaal-radiculair-syndroom-wie-meldt-zich-aan
http://www.mccklik.nl/compagnoncursus
http://thuisarts.nl/
http://www.mccklik.nl/uploads/protocol/file/128/CommunicatieAfspraak_WS2016_KLIK.pdf
http://www.mccklik.nl/uploads/protocol/file/17/Communicatie_WA_Klik2016_samenvatting.pdf
http://www.mccklik.nl/uploads/protocol/file/17/Communicatie_WA_Klik2016_samenvatting.pdf
http://www.mccklik.nl/huisartsenlijnen
http://www.mccklik.nl/telefoonlijst/huisartsen
http://www.mccklik.nl/dankwoord-dirk-branbergen
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/toedienen-bètablokkers-voorafgaand-dotterbehandeling-geen-effect-uiteindelijke-schade-na-hartinfarct
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/toedienen-bètablokkers-voorafgaand-dotterbehandeling-geen-effect-uiteindelijke-schade-na-hartinfarct
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/wijzigingen-raad-van-bestuur-isala-


Herhalen audiologisch onderzoek op de polikliniek KNO  
Nieuw verwezen patiënten naar de polikliniek  KNO voor gehoorverlies, tinnitus 
of vertigo, krijgen vrijwel standaard een afspraak ingepland met aanvullend 

audiologisch onderzoek. Dikwijls wordt de vraag gesteld waarom we dit 

standaard inplannen, temeer omdat patiënten vaak bij de huisarts of audicien al 
een hoortest hebben gehad.  In dit bericht zullen wij onze werkwijze 

beargumenteren > Lees verder 
  
Toegangstijd Mammapolikliniek Isala Zwolle  
Het aantal verwijzingen naar de mammapolikliniek Isala Zwolle is al geruime tijd 

groter dan voorheen. Hierdoor zijn de toegangstijden opgelopen. Graag willen 
wij een korte toelichting geven op de achterliggende oorzaken en onze inzet 

voor een structurele oplossing  > Lees verder 
  
D-dimeer  
De D-dimeer teststrip (Clearview simplify D-Dimer) die huisartsen in de praktijk 
kon gebruiken is sinds enige tijd niet meer leverbaar. Na een eerdere toezegging 

van de leverancier is het toch niet meer mogelijk gebleken om de test te leveren  
> Lees verder 
  
Tim van de maand  
  
Er zijn frequent meldingen van onjuiste/onvolledige medicatie overdracht in de 

verwijsbrieven van huisartsen. Dit kan aanleiding geven tot risicovolle 
incidenten. Onderliggend blijkt in de communicatie met de apotheken ICT 

problematiek hierin bepalend. De HRZ is zich van de urgentie hiervan bewust en 
werkt hard aan oplossing. 
  
  
Contactdag voor professionals in de CVA keten 
De Transmurale Stroke Service Zwolle (TSSZ) organiseert op 

donderdag 9 juni een contactdag voor alle betrokken professionals uit 
de CVA-keten  > Lees verder 
  
PalliArts, alle relevante informatie over palliatieve zorg 
beschikbaar via app  
PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg   
te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. Het ondersteunt de 

(huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, 
afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten  > Lees verder 
  

Update zelf afspraak maken met handige tips en telefoonkaart 
Drie maanden na de implementatiedatum van de nieuwe manier van afspraak 
maken, hebben we bij een aantal huisartsen aan tafel gezeten om feedback te 

vragen. Daaruit is voortgekomen dat patiënten het meer dan goed bevalt dat ze 
de eigen regie hebben over het bepalen van de afspraakdatum. Bovendien komt 

de afspraak veel sneller tot stand. Huisartsen spelen hierin een belangrijke rol, 

omdat zij hun patiënten goed informeren en daar zijn wij erg blij mee! Wel horen 
we van huisartsen dat de aangesloten poli’s nog niet altijd standaard op het 

netvlies staan en dat een aantal praktische handigheidjes van ZorgDomein niet 
overal bekend zijn  > Lees verder 
  
ZorgDomein 
In deze nieuwsbrief staat een praktische instructie hoe u de verwijsbrief in 
ZorgDomein later kunt afmaken, hoe u de doktersassistente of een andere 

http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/herhalen-audiologisch-onderzoek-polikliniek-kno
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/toegangstijd-mammapolikliniek-isala-zwolle
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/d-dimeer
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/contactdag-voor-professionals-cva-keten
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/palliarts-relevante-informatie-palliatieve-zorg-beschikbaar-via-app
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/update-zelf-afspraak-maken-met-handige-tips-en-telefoonkaart


medewerkers op de praktijk kunt machtigen (zij kunnen de brief bijvoorbeeld 
herzenden of opnieuw printen) en nieuw aanbod bij longgeneeskunde  > Lees 

verder 
  

Nieuw regionaal samenwerkingsverband neurologische oncologie 
  
Kinderartsen Isala stellen zich voor  
In deze rubriek stellen de kinderartsen zich de komende maanden één voor één 
nader aan u voor. Door de fusie in Meppel is de vakgroep een stuk groter 

geworden en daardoor wellicht wat onbekend.  
Paul Brand (1961) werkt sinds 1997 als kinderarts in Isala en is de eerste die 

zichzelf voorstelt  > Lees verder 
  
Feestdagen voorjaar 2016: aangepaste bezoektijden 
Tijdens de feestdagen dit voorjaar zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- en 

openingstijden van Isala en Isala Diaconessenhuis  > Lees verder 
  
Verhuisbericht Isala Leef- en beweegcentrum 
Per 29 april 2016 verhuist het Isala Leef- en beweegcentrum van de locatie Dr. 

Spanjaardweg 12 naar de Dokter Stolteweg 84-96.  
  
Het volledige bezoekadres luidt: Dokter Stolteweg 84-96, 8025 AZ Zwolle. 
De telefoonnummers blijven ongewijzigd. 
Een plattegrond en routebeschrijving vindt u op de website. 
  
Reactie Isala op bericht uit media over Mammaprints  

  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe huisartsen per 1 april  
Mw. A. (Andrea) van Westreenen, Ommen  
                                  (Praktijk Habets, van Westreenen & Bonnes)   
Mw. I (Ingrid) Kapsenberg, Luttenberg  
                                  (Gezondheidscentrum De Parel, voorheen waarnemer) 
Mw. I.E. (Ingeborg) Prinsen-Loef, Raalte  
                                  (Huisartsenpraktijk Het Raan) 
Mw. M (Mirelle) Gerritsen, Epe  
                                  (Huisartsenpraktijk Versteeg & Heemskerk-Maat) 
  
Vertrokken huisartsen per 1 april 
De heer A.J. ( Bert) Lock, Ommen 
De heer J.A.P. Smeekens, Raalte  
De heer R. (Rob) Versteeg, Epe 
  
Bericht van huisarts Bert Lock 
Per 1 april 2016 ben ik, na ruim 35 jaar huisarts in Ommen te zijn 
geweest, gestopt  met mijn praktijk in Ommen en opgevolgd door Andrea van 

Westreenen. Ik wil hierbij graag alle huisartsen en specialisten met wie ik 
samengewerkt heb bedanken voor de prettige samenwerking. Het ga jullie goed. 

Ik zal als parttime werkend huisarts mijn loopbaan vervolgen in Groningen.  
Bert Lock 
  
Nieuwe specialisten per 1 april 2016 
A. (Alaa) Alkhalaf, SIDS MDL 

http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/zorgdomein-april-2016
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/zorgdomein-april-2016
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/patienten%20met%20hersentumor%20goede%20zorg%20in%20regio
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/kinderartsen-isala-stellen-zich-voor
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/feestdagen-voorjaar-2016-aangepaste-bezoek-openingstijden-isala
http://www.isala.nl/verwijzers/nieuws-agenda/nieuws/reactie-berichtgeving-mammaprints


W.S. (Wouter) Remkes, SIDS cardiologie 
  
De Maatschap Cardiologie is verheugd te kunnen melden dat de cardiologen 

Ahmet Adiyaman en Vincent Roolvink per 1 april 2016 als lid zijn toegetreden tot 
de Maatschap. Ahmet en Vincent zijn al een aantal jaren naar volle tevredenheid 

werkzaam binnen de cardiologie. We wensen hen een mooie carrière binnen het 
Isala Hartcentrum toe. 
  
Per 1 april heeft Jan Rondeel, arts klinische chemie, voor een half jaar een 

sabbatical opgenomen. Zijn praktijk wordt waargenomen door Harriët Loovers, 
klinisch chemicus en Alexander Martens, arts klinische chemie in Meppel.   
  
 

 

Agenda 
2 en 3 juni: Compagnonscursus  
Klik hier voor informatie en aanmelden  
  
27 oktober: Zwolse nieuwe 
De jaarlijkse kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten 
  
Aanleveren kopij Klik actueel 
Uw kunt uw kopij voor de mei-editie van Klik actueel aanleveren tot donderdag 
12 mei 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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