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Agenda

Juni
25

Symposium ''Wat is normaal?''

25

Chronische pijn - Innovatie als alternatief voor Opiaten

Oldehovercursus 2019
Week 1: 25-26-27 september
Week 2: 2-3-4 oktober
Klik hier om u aan te melden

Nieuwsbrief MCC 2019
9 juli
27 augustus
17 september
22 oktober
19 november
17 december

Nieuws vanuit het MCL

Allergan Biocell borstimplantaten
Afgelopen week publiceerden diverse kranten de uitspraak van minister Bruins van VWS dat plastisch
chirurgen alle vrouwen met Allergan Biocell borstimplantaten zullen oproepen voor controle. In zijn brief
aan de Tweede Kamer is het advies bijgesteld en adviseert hij “vrouwen zich tot hun huisarts te wenden
als zij zich zorgen maken of vragen hebben en zich, na verwijzing door de huisarts, te melden bij hun
plastisch chirurg of een andere (relevante) medisch specialist”.
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie adviseert dringend om alleen een afspraak
te maken met een plastisch chirurg:



als u een knobbel of onregelmatigheid in de borst voelt die er voorheen niet zat;



als de borst(prothese) hard of pijnlijk aanvoelt;



bij (het ontstaan van) een zwelling van de borst.
Als u geen klachten heeft is er geen reden om uw implantaten te laten controleren. Wij wijzen er
bovendien op dat deze controles niet gratis zijn, dus mogelijk ten laste komen van uw eigen
risico.

Het oproepen van alle vrouwen met Allergan Biocell implantaten is in de praktijk moeilijk
uitvoerbaar. Veel vrouwen weten ondanks informatie die ze daarover hebben ontvangen, niet
welk merk en type borstimplantaat zij hebben. Het zogeheten borstimplantatenregister, waarin
type en merk worden vastgelegd, is pas sinds 2015 in gebruik. Van de periode voor 2015 zijn
geen verzamelde gegevens beschikbaar.

De NVPC zal op korte termijn met de minister in overleg te treden over de wijze waarop invulling
geven kan worden aan de gezamenlijke wens om meer informatie te verzamelen over het veilig
gebruik van borstimplantaten.

Meer informatie over de besluitvorming van de minister vindt u hier:
Website Rijksoverheid
Website Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Voor vragen kunt u mailen naar Pauline.Huizinga@ZNB.NL

Polikliniek geriatrie in Harlingen
We zijn blij te kunnen melden dat in MCL Harlingen nu ook een klinisch geriater spreekuur houdt.
De klinisch geriater ( nu P.E. van Walderveen) zal in de oneven weken op de donderdagmiddag aanwezig
zijn. Dit betekend dat er ruimte is om patiënten met geriatrische problematiek te verwijzen naar MCL
Harlingen.
Naast de klinisch geriater blijven ook de verpleegkundig specialisten geriatrie spreekuur houden in
Harlingen.

Werkafspraken

Achtergrondinformatie bij problemen met sondes in de eerste lijn
Achtergrondinformatie Beslisboom sondes

Zorgdomein

Bij verwijzing naar Borrelia kenniscentrum graag in huisartsenpraktijk borrelia serologie(niet ouder dan 1
jaar) laten bepalen en de uitslag melden in de verwijsbrief.

Mutaties

Medisch specialisten
Nieuwe stafleden

Nieuwe buitengewoon stafleden

Juni

Juni

Mw. L. Visser, ziekenhuispsychiater
Juli

Juli

Mw. D. Kuiken, klinisch psycholoog

Vertrekkende stafleden
Juni
Juli
-

Dhr. J.H.G.M. Klaessens, klinisch fysicus

-

Vertrekkende buitengewoon stafleden
Juni
Juli
-
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