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Agenda  

 

 

 

Nieuwsbrief MCC 2020 

25 augustus 

29 september 

28 oktober 

24 november 

17 december 

 

 

 

MCC gesloten in de vakantie 

Wegens vakantie is het MCC van 24-07-2020 t/m 07-08-2020 gesloten. 

Wij wensen u een fijne vakantie toe! 
 

 

  



 
 

 

Nieuws vanuit het MCL  

 

 

 

COVID-19 verdachte patiënten verwijzen naar Radiologie MCL Leeuwarden en niet naar locatie MCL 

Harlingen 

Het is helaas niet mogelijk om een patiënt met een COVID-19 verdenking en of besmetting naar 

Radiologie locatie MCL Harlingen te verwijzen. Deze locatie is niet voorbereid op deze patiëntencategorie 

en er zijn onvoldoende PBM aanwezig. Het verzoek is om naar locatie Leeuwarden te verwijzen en tevens 

bij de aanvraag te vermelden dat het een COVID-19 verdenking betreft. 

 

 

 

Geen inloopzorg ECG MCL Harlingen 

Afgelopen dagen merken we dat er af en toe toch patiënten via de huisarts binnen lopen voor het maken 

van een ECG. 

Eerder is aangegeven dat we i.v.m. corona maatregelen geen inloopzorg doen. 

 

 

Post COVID-19 poli  

De corona crisis heeft ons de afgelopen maanden flink bezig gehouden. Op dit moment beginnen we de 

late effecten van het COVID-19 ziekte beeld te kennen. Speciaal hiervoor hebben de longartsen een post 

COVID-19 poli opgericht. Hierbij zullen de patiënten die thuis een (vermoedelijke) COVID-19 infectie 

hebben doorgemaakt, worden gescreend op eventuele blijvende pulmonale schade. U kunt patiënten 

verwijzen die een (mogelijk) COVID-19 hebben doorgemaakt en aanhoudende klachten houden van 

dyspneu d’effort, moeheid of pijn op de borst. Tevens zullen we beoordelen of een indicatie is voor 

multidisciplinaire longrevalidatie en zal dit speciaal voor deze groep opgestart worden en nadien in de 

eerstelijns praktijk worden voortgezet.  

Bij deze patiëntengroep/verwijzingen krijgen we hopelijk een nog beter beeld van de ziekte. 

 

 



 

 
 

 
 

 

Werkafspraken  

 

 

Concept werkafspraak (kinder-)mishandeling 

Al langere tijd is er behoefte om transmuraal samen te werken rondom het thema (kinder-) mishandeling. 

Dit heeft geleid tot een werkafspraak die in de huidige tijd heel relevant is geworden. De lockdown heeft 

ervoor gezorgd dat we van de een op de andere dag thuis kwamen te zitten. Niet iedereen past zich 

gemakkelijk aan een situatie die gepaard gaat met onzekerheid en stress. Ook vielen de 

vertrouwenspersonen, het netwerk en de hulpverlening weg, waardoor er geen uitlaapklep of 

ondersteuning meer was. Ook de signalerende functie viel weg. Gelukkig worden de maatregelen nu 

uitgebreid. De gevolgen van de lockdown zullen we de komende periode gaan ervaren. Daarvoor is het 

belangrijk dat we ernaar vragen. Want iemand vertelt alleen iets (‘disclosure’) als hij het gevoel heeft dat hij 

gehoord en gezien wordt. 

 

De werkafspraak geeft goede handvatten om hier mee aan de slag te gaan. 

Deze werkafspraak gaat over het handelen bij vermoeden van kinder-, volwassenen en 



 

ouderenmishandeling. Het gaat niet in op de signalen van mishandeling. Voor inzicht in de signalen van 

kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling verwijzen we naar de website 

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 

We hebben in de werkafspraak extra aandacht voor letsel. Letsel wordt veroorzaakt door accidenteel 

trauma (ongelukje) of wordt toegebracht. Indien het laatste het geval is, is er sprake van onveiligheid. 

Advies is om letsel altijd vast te leggen en te overleggen met een deskundige (Forensisch arts, deskundig 

kinderarts/geriater of het LECK). Tenslotte bevindt het Centrum Seksueel Geweld Friesland zich in het 

MCL. Ook vanuit het CSG is de afgelopen weken veel aandacht gegeven voor de gevolgen van de 

lockdown (#nietjouwschuld) 

 

In aanvulling op de werkafspraak staat in de onderstaande video geeft een demonstratie hoe je de stappen 

van de meldcode kunt vastleggen als huisarts. 

https://lvak.nl/nieuws/archief/2020/video_documenteren_in_de_meldcode.html 

 

Mochten er nog opmerkingen zijn n.a.v. deze werkafspraak dan kunt u deze voor 1 september mailen naar 

MCCLeeuwarden@mcl.nl 

 

Klik hier voor de werkafspraak (kinder-)mishandeling 

 

 
 

 

Mutaties  

 

 

 

Medisch specialisten juli 

Nieuwe stafleden 

Mw. I.M. Raats-ten Cate, longarts 
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