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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

Werkgroep Wondzorg 

In 2017 is wondzorg een landelijk speerpunt. Het is belangrijk 
om daar als huisartsen en specialisten goed op voorbereid te 

zijn. De werkgroep Wondzorg is inmiddels samengesteld en 
bestaat uit 2 dermatologen, 2 vaatchirurgen, 2 wondverpleegkundig-specialisten 

en 3 huisartsen. De in 2008 gemaakte werkafspraak Ulcus Cruris Venosum wordt 
herzien. De vaatchirurgen voegen zich bij de werkgroep om afspraken vast te 

leggen over de arteriële wonden, diabetische voet en combinatiewonden. Het is 

ook de bedoeling afspraken over brandwonden op te nemen in deze 
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werkafspraak. 
  

Werkafspraak Communicatie jeugdartsen, huisartsen en ziekenhuis 

MCC Klik is op zoek naar twee huisartsen die in samenwerking met de 

jeugdartsen en kinderartsen een werkafspraak willen opstellen over de 
communicatie tussen jeugdartsen, huisartsen en ziekenhuis. 

Mede omdat jeugdartsen ook mogen verwijzen naar de specialist zijn goede 
samenwerkingsafspraken hierover wenselijk. Vooral met het oog op de 

continuïteit van zorg  > Lees verder 
  

Actualiseer uw gegevens op de MCC Klik telefoonlijst  
We willen nogmaals de aandacht vestigen op de 

communicatiemiddelen voor het verbeteren van de onderlinge 
bereikbaarheid tussen 1e en 2e lijn. Het is belangrijk dat uw 

gegevens actueel zijn. U kunt ze zelf controleren en zo nodig 
aanpassen en aanvullen.  

 
Het toevoegen van een foto aan het eigen profiel bevordert de contacten ook. 

Bovendien kun je bij het veld ‘opmerkingen’ een voorkeur aangeven over wijze 

van contact (bijvoorbeeld “graag via e-mail”), of bijvoorbeeld de werkdagen 
vermelden. Om bij de MCC Klik telefoonlijst te komen zijn een gebruikersnaam en 

wachtwoord vereist. Nieuwe inloggegevens opvragen kan via info@mccklik.nl. 
  

Downloaden apps 

Voor downloaden van de MCC Klik app: zoek in appstore op MCC Klik 
Ook voor Transmuraal Incidenten Melden is een app: zoek in appstore op TIM 

ZVN (of rechtstreeks te benaderen via de MCC Klik app). 
 

 
 

 

Innovaties en publicaties  

Promotieonderzoek kinderarts Eric de Groot 
Op 13 juni is Eric de Groot gepromoveerd in het UMCG. Titel van 

het proefschrift is : Comorbidity in Childhood Astma". Een van de 
promotoren was Paul Brand, terwijl huisarts Marco Blanker 

opponeerde. Kinderen met astma zijn in meer dan 97% van de 
gevallen goed te behandelen  > Lees verder 
  
Bevriezingsmethode bij boezemfibrilleren  

bewezen efficiënt en veilig 
Gerichte bevriezing van hartboezemweefsel rond de longaders 
blijkt een efficiënte en zeer veilige methode om patiënten van hun 

boezemfibrilleren af te helpen. Dat is de belangrijkste uitkomst 
van een internationaal klinisch onderzoek waaraan Isala 

Hartcentrum als onderzoekscentrum heeft deelgenomen  > Lees 

verder 
  
 

 

Actueel 

Samenwerking Orthopedie Zwolle en Meppel 
Graag willen wij u informeren over de samenwerking tussen de maatschappen 

Orthopedie, locatie Meppel en Zwolle. De maatschappen Orthopedie zijn 
gefuseerd en vormen nu 1 maatschap,  bestaande uit 12 orthopeden. Onze 

specialisten werken nauw samen, ieder vanuit een eigen expertisegebied. Door 
deze samenwerking kunnen wij uw patiënt op al onze locaties kwalitatief de 
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beste zorg bieden  > Lees verder 
  
Start dienstverlening Pathologie in Meppel 
Met ingang van 1  juni 2016 heeft de afdeling Pathologie Isala de dienstverlening 

Isala-Diaconessenhuis te Meppel overgenomen van de afdeling Pathologie Treant 
(Hoogeveen), hetgeen is gebeurd op verzoek van het ziekenhuis te Hoogeveen. 

De verschuiving van de werkzaamheden is in goed overleg tot stand gekomen  > 

Lees verder 
  
Huidige toegangstijden Mammapoli 
Zoals u heeft gemerkt zijn de wachttijden tot het eerste bezoek aan de 

Mammapolikliniek van Isala voor de meeste patiënten al geruime tijd langer dan 
vijf werkdagen. Dit geldt voor het eerste polibezoek in combinatie met 

diagnostiek. Wij betreuren dit zeer en zijn hard aan het werk om dit te 
veranderen. Helaas blijkt dit op korte termijn niet mogelijk  > Lees verder 
  
Gezonde proefpersonen gezocht voor griepstudie 
Isala gaat meewerken aan een groot Europees onderzoek naar 

een nieuw veelbelovend universeel influenza vaccin: FLU-v. 

Hiervoor worden gezonde vrijwilligers tussen de 18-60 jaar 
gezocht  > Lees verder 
  
Transmuraal melden (TIM) heeft zin!  
Het aantal gemelde Transmurale Incidenten (TIM) blijft in 2016 stabiel t.o.v. van 

2015. Huisartsen en Isala zijn meer gaan melden, openbare apothekers minder. 
Naar aanleiding van meldingen over medicatieproblematiek en de problemen 

rondom ontslag zijn verbeteracties ingezet  > Lees verder 
  
Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2016 
In maart heeft het jaarlijkse verwijzerstevredenheidsonderzoek onder alle 

huisartsen in de regio Zwolle plaatsgevonden. Isala vindt dat vakgroepen 
gemiddeld een 8 moeten scoren als tevredenheidscijfer. Orthopedie, neurologie 

en urologie scoorden in 2014 < 7,5. Het HRZ bestuur heeft toen met deze 
vakgroepen en de relatiebeheerder huisartsen verbetermaatregelen 

afgesproken. Nu, twee jaar later, is onderzocht of dit vruchten heeft afgeworpen. 
De vakgroepen Orthopedie en Neurologie laten sinds 2014 een verbetering zien. 

Bij Urologie is het cijfer nog steeds een 6,9.   
  
Daarnaast is de vakgroep Interne geneeskunde gevisiteerd op 9 juni jl. en 

daarom is ook voor deze vakgroep een meting uitgevoerd.  Interne wordt als 
goed (8,3) beoordeeld door huisartsen.  
  
Vakgroep 2014 2016 

Interne Geneeskunde - 8,3 

Neurologie 6,8 7,1 

Orthopedie 7,2 7,6 

Urologie 6,9 6,9 

  
Ook is de huisartsen gevraagd een beoordeling te geven over Isala als geheel, 
deze is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: 
  
   2015  2016 
Tevredenheidscijfer 7,4  7,4 
  
Alle huisartsen die hebben meegewerkt aan het onderzoek: heel erg bedankt! 
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Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd en geeft ons inzicht waar we nog aan 
moeten werken. Ook in het bestuurlijk overleg tussen Raad van Bestuur, 

Stafbestuur en HRZ is recent geconstateerd dat er echt iets met de metingen 

wordt gedaan en het effect heeft.  
  
De vier rapporten kunnen de huisartsen vinden op het besloten gedeelte de 
website van de HRZ. 
  
Daniëlle van Hemert 
Relatiebeheerder huisartsen Isala 
  
Isala opent vondelingenkamer met Stichting Beschermde Wieg 

  

Gynaecologie start sedatiepoli 

  
Eerste bijeenkomst Huisartsenpanel Isala Hartcentrum 
Dit voorjaar is het Isala Hartcentrum opgericht. Het Hartcentrum wordt gevormd 

door de maatschappen en afdelingen cardiologie en thoraxchirurgie Zwolle en 
Meppel. Om structureel input vanuit de eerste lijn te krijgen over de koers van 

het Hartcentrum op het gebied van transmurale samenwerking is besloten een 

huisartsenpanel in te richten  > Lees verder 
  
ZorgDomein 
In deze nieuwsbrief staan aanpassingen die wij hebben gedaan in het aanbod 
KNO naar aanleiding van opmerkingen van huisartsen. Het menu zou te 

uitgebreid zijn en daardoor niet overzichtelijk  > Lees verder 
  

Bericht over toegangstijd urologie 
Ondanks uitbreiding van de vakgroep urologie in januari dit jaar loopt onze 

wachttijd onacceptabel op. Dit is nu al het geval en we verwachten dat het de 

komende zomermaanden nog toe zal nemen. Wij willen dat toelichten  > Lees 

verder 
  
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. Francis Kloosterman is de 3e in de reeks die zich 

voorstelt  > Lees verder 
  
Behoud ingreep Pyloromyotomie in Zwolle 
Zomer 2015 kondigde de vakgroep chirurgie aan dat ze mogelijk zouden stoppen 

met de ingreep pyloromyotomie, met name omdat we de volumenorm niet 
haalden. Na overleg tussen vertegenwoordigers van de vakgroepen 

kindergeneeskunde, anesthesie en chirurgie is besloten de ingreep 
pyloromyotomie te behouden  > Lees verder 
  
Voortgang zelf afspraken maken  
Vanaf 1 februari jl. kunnen patiënten voor de eerste groep specialismen zelf de 
afspraak maken. Alle huisartsenpraktijken hebben een informatiepakket 

gekregen, waarin wij aankondigden dat 1 mei de volgende groep specialismen 
zou overgaan op de nieuwe werkwijze. Door de inspanningen bij Isala voor het 

behalen van een kwaliteitskeurmerk, is besloten de implementatie van de 
tweede ronde tot nader bericht uit te stellen, om de werkdruk bij de poliklinieken 
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niet tot pieken te drijven. Nu is het moment om u te informeren over de 
vervolgplanning  > Lees verder 
  
Preventie, signalering en behandeling van lymfoedeem bij kanker 
IntermeZZo organiseert in samenwerking met gespecialiseerde 
oedeemtherapeuten voorlichting over lymfoedeem bij kanker 

met als hoofddoel: preventie en vroegtijdige signalering.  
Idealiter volgt iedere patiënt met risico op oedeem deze voorlichting  > Lees verder 
  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe medisch specialisten: 
01-06-2016 F. Porta, thoraxchirurg (was SIDS) 
01-07-2016 mevr. ir. M.C.M. Lagerweij, klinisch fysicus 
01-08-2016 J.K. Zuur, anesthesioloog (was SIDS) 
  
Vertrokken medisch specialisten 
01-06-2016 J.J.M. Kums, uroloog  
14-06-2016 Y. Middelburg, anesthesioloog  
01-07-2016 L.A. Burghard, chirurg  
01-08-2016 F.C. de Beer, neurochirurg 
 

 

Agenda 
Zwolse Compagnonscursus: 6 en 7 oktober 2016 
Het is gelukt om op 6 en 7 oktober de volgende compagnonscursus te 

organiseren. Natuurlijk met rode draad en een mooi sociaal programma. Maar 

ook met inhoud. Inhoud die bij de vorige ronde prima werd beoordeeld. Zet 
daarom voor u op vakantie gaat de data vast in uw agenda of meldt u hier direct 

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

donderdag 11 augustus 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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