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Agenda 

Woensdag 4 oktober 
Regioavond Hartcentrum “Ontwikkelingen in ritme-interventies Isala Hartcentrum” 
  

Maandag 9 en dinsdag 10 oktober 
Evidence based medicine - basis 
Toepassen van evidence based medicine in de klinische praktijk 
  

Vrijdag 20 oktober 
Isala Golftoernooi 

  

Donderdag 2 november 
Zwolse nieuwe; kennismakingsavond voor huisartsen en specialisten 

  

Woensdag 8 november 
ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle Samenwerken tegen Antibiotica Resistentie 

  
Donderdag 9 november van 17.30 – 20.30 uur 
Samenwerken in de zorg voor kinderen met SOLK: ‘Wat gaat goed, wat kan beter?’ 
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Dinsdag 28 november  
Nascholing KCL, Pathologie en LMMI  

  
  
 

  

Werkafspraken 

Aangepaste aanvraagformulieren   
Op de website van MCC Klik zijn twee aanvraagformulieren 

aangepast: 

  
Aanvraag ACDC (Astma COPD Diagnose Centrum) 

In dit formulier is de zin ‘opmerkingen’ is vervangen door ‘beschrijf hier kort 

een anamnese’. 

  
Aanvraag Vaginale echografie  

Op deze Gynaecologie-aanvraag stond vermeld:  De patiënt krijgt een oproep 

thuis gestuurd. Dit klopt niet meer. De patiënte mag na 48 uur contact 

opnemen met de polikliniek gynaecologie (038 - 424 5604) voor het plannen 

van een afspraak.  

Overigens kan binnenkort de vaginale echografie op veler verzoek ook digitaal 

via ZorgDomein worden aangevraagd. Zodra dit mogelijk is worden de 

huisartsen hierover geïnformeerd. 

  

Alle aanvraagformulieren kunt u vinden op de website van MCC Klik, bij 

Werkafspraken, en vervolgens onder Hulpdocumenten. Een toelichting vindt u 

hier.  Op deze pagina staat ook een toelichting voor het gebruik van de 

telefoonlijsten en voor het wijzigen van uw wachtwoord. 

  

Werkafspraken wondzorg staan op de site 

Afgelopen jaar is er door de huisartsen in samenwerking met de dermatologen 

en vaatchirurgen hard gewerkt aan werkafspraken betreffende wondzorg. 

Tevens komt de organisatie van het Wond Expertise Centrum aan de orde  > 

Lees verder 

  
  
 

  

Actueel 

Mammapoli Isala:  

iedereen binnen 48 uur polibezoek met uitslag 

Sinds oktober 2016 gaan patiënten met een Birads 0 uitslag vanuit het BVO 

rechtstreeks naar de afdeling radiologie. De uitslag hiervan wordt sindsdien 

door u met de patiënte gecommuniceerd. Wij hebben van uw kant begrepen 

dat dit naar tevredenheid verloopt. Hierbij dank voor uw inspanningen en 

prettige samenwerking  > Lees verder 

  

Acute Knie Consult 
Knieletsel komt regelmatig voor bij mensen met een actieve 

levensstijl. De beoordeling van de ernst van het letsel is vaak 

lastig in het acute stadium. Bovendien levert de eerste periode 

vaak onzekerheid op bij de patiënt. Voor snelle beoordeling van knieletsel 

heeft Isala Beweegcentrum per 1 oktober het  Acute Knie Consult ingesteld  > 

Lees verder 
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Succesvolle eerste relatie avond Vrouw-Kindcentrum  
Op woensdag 13 oktober heeft het IVKC (Isala Vrouw-

Kindcentrum) een relatieavond georganiseerd voor alle 

huisartsen in onze regio. Samen met huisarts Nicole van 

Lingen hadden gynaecoloog Vincent Jongen en kinderarts Obbe 

Norbruis een mooi nascholingsprogramma opgesteld waar rond 

de 50 huisartsen uit de regio op inschreven  > Lees verder 

  

Kinderartsen Isala stellen zich voor:  
Obbe Norbruis 

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. Obbe Norbruis is de 14e in de reeks die zich 

voorstelt  > Lees verder 

  

ZorgDomein 

  

Isala Beweegcentrum geopend  
Per 19 september werken onze orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen en 

sportartsen intensief samen onder de vlag van het Isala Beweegcentrum.  

Door deze samenwerking ontstaat er een brede kijk op de klacht van de 

patiënt. Samen bieden zij zorg aan het bewegingsapparaat in de volle breedte: 

van basis- tot hooggespecialiseerde topzorg  > Lees verder 

  

Orthopeed Rutger Zuurmond is gespecialiseerd in de 
behandeling van voorste kruisbandscheur 
De voorste kruisbandscheur is een welbekend knieletsel. Veel 

minder bekend is het feit dat een operatie niet altijd de beste 

behandelmethode is. ‘Goede training met behulp van specialisten is van veel 

groter belang’, zegt Orthopedisch chirurg Rutger Zuurmond van het Isala 

Beweegcentrum (IBC), gespecialiseerd in voorste kruisbandchirurgie  > Lees 

verder 
  

Veel belangstelling voor opening Isala Heerde  
Afgelopen donderdag 14 september vond de officiële opening 

van Isala Heerde plaats. Er was veel belangstelling van zowel 

patiënten, buurtbewoners, relaties en collega's  > Lees verder 

  

Rugnetwerk Zwolle: Top Zorg voor uw rug 

Rug- en nekklachten kunnen je leven behoorlijk verzieken. Patiënten die hier 

last van hebben maar niet geopereerd kunnen worden, krijgen het advies om 

een behandeltraject te starten bij één van de fysiotherapeuten in het 

Rugnetwerk Zwolle. Rugnetwerk Zwolle is een samenwerkingsverband tussen 

gespecialiseerde fysiotherapeuten, wervelkolomchirurgen en huisartsen in en 

rond Zwolle  > Lees verder  

  
  
 

  

Komen en gaan 

Nieuwe medisch specialisten  
01-10-2017: M.A.H. van Leeuwen, cardioloog  
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Verhuizing huisartsenpraktijk Van Rij & de Smit, Epe 

Per 1 september is huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit verhuisd 

Oude adres: Hoofdstraat 29, 8162AB, Epe 

Nieuwe adres: Beekstraat 41, 8162HA, Epe 
https://huisartsenpraktijk.vanrijdesmit.nl/verhuizen/ 

  
  
 

  

Aanleveren kopij 

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

woensdag 16 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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