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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2016 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  
 

  

Werkafspraken 

Werkgroep Luchtweginfecties en astma bij kinderen 

MCC Klik is op zoek naar 2 huisartsen die willen deelnemen in 

de Werkgroep en Interline betreffende luchtweginfecties en 

astma bij kinderen. In 2008 werd deze Interline ook 

gepresenteerd. De kinderartsen willen dit onderwerp graag nog 

eens onder de aandacht brengen omdat het erg veel voorkomt. De WDH geeft 
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aan het hiermee eens te zijn. De kinderartsen worden vertegenwoordigd door 

Eric de Groot en Paul Brand.  

De nadruk zal liggen op de Interline omdat de werkafspraken redelijk up to date 

zijn  > Lees verder 
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Actueel 

Transitie poli  voor patiënten met verstandelijke beperking  
De zorg voor patiënten met een verstandelijke of meervoudige beperking vergt 

specifieke kennis en aandacht. Afgelopen jaar zijn de kinderartsen een 

gemeenschappelijk spreekuur gestart met een AVG-arts (arts voor verstandelijk 

gehandicapten). Het spreekuur is vooral bedoeld om de transitie van de zorg 

door de kindergeneeskunde naar andere zorgverleners beter te laten verlopen  > 

Lees verder 

  

Vergeet u niet morgen nuchter te zijn?  
Patiënten die worden geopereerd in het Behandelcentrum van 

Isala, ontvangen vanaf nu een dag van tevoren een 

herinnering per sms-bericht dat zij nuchter moeten zijn voor 

de operatie  > Lees verder 
  

Kinderartsen Isala stellen zich voor: Edgar Maza   
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. Edgar Maza is de 3e in de reeks die 

zich voorstelt   
 > Lees verder 
  

Isala Oncologisch centrum ontvangt ESMO-accreditatie voor 
oncologische palliatieve zorg  
Het Isala Oncologisch centrum heeft de accreditatie ‘ESMO 

Designated Center of Oncology and Palliative Care’ opnieuw 

ontvangen. Dit is een speciale erkenning voor kankercentra met 

geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg van een hoog 

niveau. Isala is hiermee één van de elf ziekenhuizen in Nederland die deze 

accreditatie in ontvangst mag nemen  > Lees verder 
  

EU-CaRE: Europees onderzoek hartrevalidatie   
In mei 2015 is een groot Europees hartrevalidatieproject 

gestart waar de Europese Unie goedkeuring aan gegeven heeft. 

Dit project heet EU-CaRE en heeft het verbeteren van de 

kwaliteit van leven en zelfstandigheid van de oudere 

hartpatiënt tot doel. EU-CaRE moet leiden tot nieuwe 

richtlijnen en behandelprotocollen. Het Isala Hartcentrum voert 

het coördinatorschap van dit project en wordt geleid door dr. Arnoud van 't Hof, 

cardioloog.  

In het Leef - en beweegcentrum wordt aan alle 65 pluspatiënten die een 

hartinfarct hebben gehad, gedotterd zijn en/of omleidingen hebben gekregen, 

gevraagd om hieraan mee te werken  > Lees verder 
  

Groen vinkje voor zorg bloed- en 
lymfklierkankerpatiënten 

Isala Oncologisch centrum voldoet aan de voorwaarden 

voor goede zorg aan patiënten met bloed- of lymfklierkanker. 

Isala is één van de ziekenhuizen in Nederland die 

een ‘groen vinkje’ kreeg toegekend  > Lees verder 
  

Verwijzing Slaapcentrum Isala 

Momenteel zijn de wachttijden voor het Isala slaapcentrum 
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lang, te lang naar ons idee. Door een continue groeiend aanbod is het ons, 

ondanks meerdere personele uitbreidingen en efficiëntie slagen, nog niet gelukt 

de wachttijden acceptabel te krijgen. 

  

De wachttijden van het slaapcentrum Isala op de locatie Meppel zijn aanzienlijk 

korter en de werkwijzen t.a.v. de OSAS diagnostiek en behandeling zijn sinds de 

recente fusie geüniformeerd. 

  

Graag willen we u wijzen op de optie om patiënten daar heen te verwijzen indien 

patiënt kortere wachttijden verkiest boven het geografische voordeel van de 

locatie Zwolle. In veel gevallen vereisen de diagnostiek en het instellen van de 

behandeling niet meer dan 3 bezoeken en hoeven uw patiënten dus maar een 

beperkt aantal keren een bezoek te brengen aan de polikliniek te Meppel. 

  

Hopend met deze keuzemogelijkheid onze service te verbeteren zien we graag 

uw verwijzingen tegemoet. 

  

Met collegiale groet, 

  

Namens Isala slaapcentrum, 

  

Niels Patberg, longarts, locatie Zwolle 

Bart Kuipers, longarts, locatie Zwolle 

Kees Hensing, longarts, locatie Meppel 

  

Onderzoek Consumentenbond  
telefonische bereikbaarheid huisartsenposten  

In mei 2016 voerde de Consumentenbond een mystery-

onderzoek uit naar de telefonische bereikbaarheid van de niet-

spoedlijn van huisartsenposten in Nederland, waaronder 

Medrie.  

De uitkomsten zijn 23 augustus bekendgemaakt.  

Deze uitkomsten bevestigen de analyses van Medrie ten aanzien van 

bereikbaarheid: de druk op de bereikbaarheid van de huisartsenpost groeit. Als 

belangrijke oorzaak hiervan ziet Medrie de toename van het spoedeisende 

karakter en de complexiteit van hulpvragen  > Lees verder 

  

Geschatte nierfunctie berekend via CKD-EPI  
Op korte termijn rapporteert het KCL de geschatte nierfunctie 

(eGFR) op basis van een nieuwe en verbeterde formule: de 

CKD-EPI formule (chronic kidney disease epidemiology 

collaboration). Dit naar aanleiding van het verschijnen van 

nieuwe richtlijnen. De huidige MDRD (modification of diet in renal disease) wordt 

nog wel berekend en gerapporteerd, maar zal op termijn vervallen. De nieuwe 

formule is nauwkeuriger en kan ook waarden boven de 60 ml/min/1.73m2 

aangeven.  

  
 

 

Komen & gaan 

Nieuwe medisch specialisten 
18-07-2016 W.R. Spanjersberg, SIDS traumachirurg 
  
Vertrokken medisch specialisten 
01-08-2016 M.E.G. Geurts, ziekenhuisapotheker 
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Even voorstellen: 2 nieuwe SEH-artsen  
Twee (relatief) nieuwe SEH-artsen stellen zich graag even voor  > Lees verder 
  
 

 

Agenda  
6 en 7 oktober 2016: Zwolse Compagnonscursus 
Kies voor de ontmoeting met collega’s, tijdens deze cursus van anderhalve dag 

met interessante inhoud, uitdagingen in de Veluwse natuur en veelzijdige rode 

draad. Aanmelden kan nog. 
  

14 oktober 2016: symposium  
Palliatieve zorg bij prostaatcarcinoom 

  
27 oktober 2016: Zwolse nieuwe 
De jaarlijkse kennismakings- en ontmoetingsavond. 
Voor “oude” en nieuwe specialisten en huisartsen. 
Noteer de datum vast in de agenda! 
  
Publieksacademie najaar 2016 
De onderwerpen voor de lezingen van de Isala Publieksacademie in dit najaar 

zijn bekend:  
- Menstruatieklachten, orgaandonatie en borstkanker in Odeon te Zwolle.  
- Kindergeneeskunde en Incontinentie in Isala Diaconessenhuis te Meppel.  

Klik hier voor meer info over gratis kaarten of aanmelden 
  

4 oktober 2016: Themabijeenkomst  
voor mantelzorgers van mensen na CVA 
De CVA-keten Transmurale Stroke Service Zwolle en 

vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! organiseren in het najaar weer bijeenkomsten 

voor mantelzorgers van patiënten met een CVA.  
  
Het thema op 4 oktober is: “Onzichtbare gevolgen na een CVA.” Hierin gaat het 

om de cognitieve gevolgen van een CVA en de invloed daarvan op emotie en 

gedrag. Wij nodigen u uit om mogelijke belanghebbenden op de bijeenkomst te 

attenderen. Klik hier voor verdere informatie.  
  
17 en 18 november 2016:  Reflux symposium 
Op 17 en 18 november organiseren de chirurgen in 

samenwerking met de longartsen, MDL-artsen, KNO-artsen en 

huisartsen een congres over reflux.  

  
13 december 2016: Isala Wetenschapsavond 
Het organisatiecomité van de Isala Wetenschapsavond nodigt u uit om een 

abstract in te dienen voor het houden van een korte mondelinge presentatie 

(‘pitch’) of een posterpresentatie tijdens de Wetenschapsavond op 13 december 

2016  > Lees verder 
  

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

donderdag 15 september a.s. via redactie@klikactueel.nl.   

  
 

 

Klik actueel is een gezamenlijke uitgave van Medrie en Isala. De samenstelling is in handen van de 
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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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