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Praktische informatie 

Telefoonlijst huisartsen en medisch specialisten 
  

Diagnostiek tarieven 2017 aanvrager huisarts 
  

Transmuraal Incident Melden (TIM) 
  

Telefoonnummers poliklinieken   

  

 

  

Agenda  
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Donderdag 30 maart, 17.30-21.00 uur 

Stamppotavond - Nascholing Longziekten 

  

Donderdag 28 en vrijdag 29 september 

Compagnonscursus 2017. Inschrijven is nu al mogelijk. 

  

Donderdag 2 november 

Zwolse Nieuwe 
 

 

  

Werkafspraken 

Richtlijn Addison disease         
Op de MCC Klik site is een document geplaatst dat al in gebruik 

is op de huisartsenpost Zwolle. Deze Richtlijn Addison disease staat 

bij de Hulpdocumenten bij op de MCC Klik website. Het document is tot stand 

gekomen in samenwerking met de internisten en geeft schematisch weer hoe 

een Addison Crisis voorkomen kan worden.  

  

Huisarts gezocht voor CVRM-Interline in 2018 

De VRM ketenzorg is in Zwolle van start gegaan. Daarbij horen 

ketenzorgafspraken op inhoud. Deze zijn vastgelegd door de ketenpartners. MCC 

Klik heeft de werkafspraak geplaatst op de site en op de app onder de naam 

CVRM. We gaan in 2018 een Interline brengen over de CVRM. Hiervoor zoeken 

we nog een enthousiaste huisarts die samen met Marieke Schoenmakers en 

Michiel Schouwink de Interline voorbereidt en gaat presenteren in 2018  > Lees 

verder 
  

Werk in uitvoering op site en app van MCC Klik 

De website van MCC Klik is vernieuwd. Voor wie de app al veel gebruikt zal de 

structuur herkenbaar zijn.  Er komt een uitgebreidere zoekfunctie, met name in 

de telefoonlijsten (Tab: Wie is Wie), maar ook in Hulpdocumenten en 

aanvraagformulieren (bij de Werkafspraken, tab Algemeen). Op dit moment is 

de zoekfunctie nog niet optimaal, maar daar wordt hard aan gewerkt. 

Ook zal een nascholingsapp, die afgelopen week al gebruikt is  tijdens de 

Warffumcursus, geïntegreerd worden in de huidige app. 

Mocht een functie niet werken, meldt dit gerust via info@mccklik.nl. Er wordt dan 

zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht.  

Onze excuses voor het ongemak. We houden u op de hoogte. 

  

MCC Klik werkgroep ADHD zoekt extra huisarts 

Het GGZ huis Zwolle heeft besloten dat er een werkafspraak gemaakt gaat 

worden over ADHD in de regio Zwolle. Er wordt momenteel een werkgroep 

samengesteld die uit 8 professionals bestaat, onder wie 3 huisartsen (Rian 

Hofma en Karin Zuurmond zijn twee van de drie). Wie meldt zich aan als derde 

huisarts?  > Lees verder 
  
 

 

  

Innovaties en publicaties 

Meer duidelijkheid over orgaandonatie na euthanasie  
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Meer duidelijkheid voor patiënten en professionals. Daarvoor 

zorgt de nieuwe richtlijn Orgaandonatie na euthanasie die 

woensdag 8 maart aan minister Edith Schippers van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd aangeboden. Ze ontving 

een exemplaar van huisarts Han Mulder, voorzitter van de werkgroep. De 

richtlijn bevat een stappenplan voor huisartsen en andere betrokken 

zorgprofessionals vanaf het moment waarop een euthanasiepatiënt vraagt om na 

zijn dood organen te doneren  > Lees verder 

  
 

 

  

Actueel 

Mammapolikliniek benut beschikbare capaciteit 
De eerste concrete stappen naar uniforme mammazorg in Isala zijn gezet. 

Chirurg Eva Noorda: ‘Verwijzingen komen centraal binnen in één aanmeldpunt 

en plannen voor ééndagsdiagnostiek in Isala Diaconessenhuis Meppel staan 

klaar.’  > Lees verder 

  

Geslaagde regioavond Percutane aortaklepprogramma Isala 
Hartcentrum   
Woensdagavond 8 maart was de eerste regiobijeenkomst voor verwijzers van 

Isala Hartcentrum, met het thema: Percutane Aortaklepprogramma Isala. Het 

Hartcentrum is voornemens vaker regiosymposia te organiseren. De eerste 

avond was in ieder geval een groot succes!  

Interventie-cardioloog Jan-Henk Dambrink en hartchirurg George Brandon Bravo 

Bruinsma vertelden tijdens de avond over: TAVI bij een verkalkte hartklep; een 

veelbelovende techniek  > Lees verder 

  

Isala Beweegcentrum in beweging gezet   
Op 10 maart is het Isala Beweegcentrum in beweging gezet. Een 

initiatief vanuit afdeling Orthopedie, Sportgeneeskunde en 

Revalidatiegeneeskunde van Isala om de bewegingszorg te 

optimaliseren.  

Een geslaagde feestelijke bijeenkomst waarin de Raad van Bestuur zijn visie op 

de toekomst gaf, welke nauw aansluit bij de ontwikkeling van het 

Beweegcentrum  > Lees verder 

  

OrthoXpert nu ook in regio Meppel en Salland   
Orthopedie-patiënten van Isala kunnen naast de fysioplus-

praktijken in de regio Zwolle voortaan ook bij verschillende 

fysiopluspraktijken in de regio Meppel en Salland terecht. De 

afdeling Orthopedie werkt samen met deze praktijken onder de naam 

OrthoXpert. Voor patiënten betekent dit behandeling op maat en sneller herstel. 

In totaal zijn er nu twintig OrthoXpert praktijken die samenwerken met Isala. 

Hiermee is het ook gelijk de grootste in zijn soort van ketenzorg in Nederland 

geworden. OrthoXpert is opgezet in samenwerking met Zilveren Kruis  > Lees 

verder 
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Kinderartsen Isala stellen zich voor: Angelien Spaan  
In deze rubriek stellen de kinderartsen zich één voor één aan u 

voor. Door de fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis is de 

vakgroep een stuk groter geworden en daardoor wellicht wat 

onbekend. Angelien Spaan is de 9e in de reeks die zich 

voorstelt  > Lees verder 

  

Weer 3 poli’s over op nieuwe manier afspraak maken  
De patiënten van Psychiatrie, de Gipskamer en het Harthuis 

kunnen nu zelf hun afspraak plannen. Door te bellen met de 

polikliniek, of indien mogelijk voor de afspraak, via MijnIsala.nl. 

80% van de poliklinieken is nu over  > Lees verder 

  
Doktersassistenten bij Plastische chirurgie   
De afdeling Plastische chirurgie organiseerde dinsdagavond 14 maart een 

bijeenkomst voor doktersassistenten, waar ze nader konden kennismaken met 

de afdeling en uitgebreid kennis op konden doen  > Lees verder 

  

Nieuwe overleglijnen Psychiatrie en Cardiologie  
Alle huisartsenpraktijken in de regio hebben onlangs nieuwe, 

groene telefoonkaartjes ontvangen met de overleglijn van Isala 

Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel. Voor Cardiologie staat 

een onjuist nummer vermeld en voor Psychiatrie is een nieuw overlegnummer 

gekomen. Binnenkort ontvangt u nieuwe telefoonkaartjes.  

Hieronder treft u alvast de juiste nummers aan: 

- Cardiologie    (038) 455 4265 

- Psychiatrie     (038) 424 3252 

  

‘Veilig in de zon’, workshop voor mensen met kanker 

 Mag ik wel in de zon nu ik kanker heb? Dat kan een vraag zijn 

van uw patiënt. Natuurlijk kunt u adequaat adviseren. Aanvullend 

kunt u doorverwijzen naar de workshop ‘Veilig in de zon’ bij 

IntermeZZo. Een gespecialiseerde huidtherapeut geeft advies en 

praktische tips. 
  
Er kunnen persoonlijke vragen gesteld worden, zoals: mag ik terwijl ik 

chemokuren krijg in de zon? Hoe kan ik bij haaruitval mijn hoofd extra 

beschermen?  Hoe ga ik om met andere huidproblemen? Aan een kleine groep in 

een prettige setting wordt in één workshop van anderhalf uur toegesneden 

informatie gegeven. Zo kan de patiënt met kanker toch veilig genieten van de 

zon!  
  
De patiënt kan zich aanmelden via de website of telefonisch op werkdagen tussen 

10.00-16.00 uur.  
Plaats: Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle. 
Keuze uit: 10 april, 22 mei of 3 juli, van 14.00-15.30 uur. 
  
Casemanagement dementie 

Bij het netwerk dementie IJssel-Vecht zijn 35 casemanagers 

werkzaam. Als bij een patiënt twijfelt bestaat over de cognitie (het niet-pluis 

gevoel) of als de diagnose dementie (bijna) is gesteld, dan kan de huisarts 

rechtstreeks bij een casemanager dementie een aanvraag doen voor begeleiding 

patiënt en mantelzorger  > Lees verder  
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Telefonisch spreekuur dementie 

Het netwerk dementie IJssel-Vecht heeft een speciaal telefonisch spreekuur 

dementie voor patiënten, mantelzorgers en collega zorgverleners. Elke maandag 

van 09.00 – 12.00 uur kan er worden gebeld naar 038 – 424 2010. 

Tijdens dit spreekuur zit een casemanager dementie klaar om (kosteloos en 

laagdrempelig) vragen van patiënten, mantelzorgers en collega zorgverleners te 

beantwoorden  > Lees verder  

  

Farmaceutische thuiszorg voor oncologische patiënten 

Op 1 april start een pilot voor patiënten met een kortdurende niet-complexe 

systemische behandeling of ondersteunende behandeling. Als de patiënt het 

wenst, kan deze thuis behandeld worden door een bekwame 

oncologieverpleegkundige van Isala  > Lees verder  

  
 

 

  

Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten 

01-03-2017   E.J.W. van Veen, anesthesioloog-intensivist (was SIDS) 

01-03-2017   mevr. H.B. Fiebrich-Westra, internist (SIDS) 

  

Vertrokken medisch specialisten 

17-03-2017   B.E. Laddé, patholoog 

  

Mutatie huisarts 

Mevrouw M. (Marieke) Reinders, voorheen werkzaam in Zwolle, is nu werkzaam 

bij huisartsenpraktijk Blokzijl.  

  

Verhuisbericht 
Met ingang van 17 maart is huisartsenpraktijk De Verbinding verhuisd van Oude 

Wetering 84 te Zwolle naar Werkerlaan 154, 8043 LK Zwolle (Gezondheidshuis).  

Telefoon: 038-4262402 

Intercollegiale overleglijn: 038-4262408 

Fax: 038-4262403 

  
  
 

 

  

Aanleveren kopij 

Aanleveren kopij Klik actueel 
U kunt uw kopij voor de april-editie van Klik actueel aanleveren tot donderdag 

13 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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