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Agenda

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

Nieuwsbrief MCC 2019
27 augustus
17 september

| juli 2019

22 oktober
19 november
17 december

Oldehovercursus
De Oldehovecommissie nodigt u allen van harte uit voor de 15e compagnonscursus van 25 tot en met 27
september of van 2 tot en met 4 oktober 2019. Locatie is hotel Noordsee in Nes, Ameland. De titel is
“Keep Calm and Be Prepared”.

Accreditatie
Wordt aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en specialisten (10 uur).
Deelnemersbijdrage
€ 495,00.
Aanmelding
Via www.mcl.nl/oldehovecursus.
Meer informatie
MCC.Maaike.Zuur@ZNB.nl

MCC gesloten in de vakantie
Wegens vakantie is het MCC van 22-07-2019 t/m 09-08-2019 gesloten. Vanaf 12-08-2019 zijn wij weer
bereikbaar.
Wij wensen u een fijne vakantie toe!

Nieuws vanuit de huisartsen

Open dag Compas Huisartsenpraktijk
Op zaterdag 7 september heeft Compas Huisartsenpraktijk te Leeuwarden een Open Dag. Praktijkhouder
Igor Monzón nodigt hierbij alle specialisten en andere medewerkers van de poli/SEH uit om langs te
komen op het besloten deel van de dag (15:00-17:00). Onder het genot van een hapje en een drankje

kunt u eens kijken hoe een huisartsenpraktijk anno 2019 eruit ziet en ziet u op welke wijze de
verschillende medewerkers (20) zorg verlenen.

Igor Monzón, huisarts

Nieuws vanuit het MCL

Parkeren MCL
MCL biedt aan huisartsen en huisartsen-van-dienst een parkeerontheffing aan.
Deze mogen vrij parkeren op ons hoofdterrein. Helaas constateren we dat er toch nog regelmatig gebruik
gemaakt wordt van het SEH terrein.
Vanwege de beperkte hoeveelheid plaatsen op het SEH terrein, dienen deze tijdens avond- en nachturen
vrijgehouden te worden voor de patiënten van de SEH en de Dokterswacht.
Maakt u gebruik van het SEH terrein, dan werkt uw ontheffing niet en zult u bij de betaalautomaat uw
parkeerticket moeten afrekenen.

Vakgroep MDL
Per 1 oktober 2018 is de vakgroep MDL uitgebreid met een MDL-arts: Fia Voogd. Fia is deels opgeleid
in het Medisch Centrum Leeuwarden, daarnaast in het Rijnstate ziekenhuis Arnhem en het
Radboudumc in Nijmegen.

Ze heeft een aantal jaren gewerkt in het Radboudumc als MDL-arts met als aandachtsgebied
advanced endoscopy. In het MCL zijn daarnaast ook hepatologie en oncologie haar
aandachtsgebieden.

Per juli 2019 komt Casper Noomen onze groep versterken. De vakgroep telt dan 8 MDL-artsen.
Casper Noomen is opgeleid in het Medisch Centrum Haaglanden en in het LUMC. Hierna heeft hij
gewerkt in het Medisch Centrum Alkmaar en het Spaarne Gasthuis te Haarlem.
Hij is gepromoveerd in de neurogastroenterologie. Daarnaast is zijn aandachtsgebied inflammatoire
darmziekten.
> Lees verder

Reminder: Vaatoperaties naar MCL. Galblaas, liesbreuk en artroscopie knie naar Tjongerschans
Sinds 27 mei 2019 hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden op het gebied van chirurgische en
orthopedische zorg in het MCL en ziekenhuis Tjongerschans:



De operatieve zorg bij vaatchirurgie wordt voortaan uitgevoerd in het MCL en niet langer in
Heerenveen.



De chirurgische zorg bij klachten rondom galblaas en liesbreuk wordt in Tjongerschans
uitgevoerd, en niet langer in het MCL.



De operatieve zorg voor artroscopie knieën wordt deels uitgevoerd in Tjongerschans.
Diagnostiek en nazorg vinden plaats in Heerenveen én Leeuwarden.

Wat verandert er voor de verwijzer?
Een verwijzing voor galblaas of liesbreuk problematiek kan dus niet langer naar het MCL gestuurd
worden. Toch zijn een aantal patiënten de afgelopen maand nog naar het MCL verwezen, waar ze
vervolgens weer teruggestuurd zijn. Uiteraard erg vervelend voor de patiënt.
De relevante verwijzingen zijn in ZorgDomein doorgevoerd en tonen de juiste in- en exclusiecriteria.
Verwijzers krijgen zoals gebruikelijk terugkoppeling over de behandeling van de verwezen patiënten.
Uitzonderingen
Het kan in twee situaties voor blijven komen dat galblaaspatiënten in het MCL geopereerd worden.
Enerzijds wanneer het spoedzorg betreft en anderzijds wanneer een bariatrisch component aanwezig is
en de patiënt medisch geïndiceerd wordt voor het Centrum Obesitas Noord Nederland (CON). Tevens
kunnen kinderen <18 jaar (kinderchirurgie) nog voor liesbreukchirurgie worden verwezen naar het MCL.
Dit is opgenomen in de criteria in ZorgDomein.
De planning voor operatieve zorg voor artroscopie knieën kan tijdens het consult met de orthopeed
worden besproken. De artroscopieën kunnen zowel in het MCL als in de Tjongerschans worden
uitgevoerd. Voordeel van de behandeling in Tjongerschans is dat de interventie op korte termijn gepland
kan worden. Echter komen niet alle patiënten hiervoor in aanmerking. Samen met de orthopeed worden
de mogelijkheden besproken.

Vragen
De beweging van patiëntenzorg over en weer is een ingewikkeld proces dat zorgvuldig is voorbereid en
wordt begeleid. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over deze wijzigingen dan horen wij graag
van jullie via MCCLeeuwarden@znb.nl of jasper.verhoef@tjongerschans.nl.

Zorgdomein

Geldigheid verwijsbrief
Wij ontvangen signalen dat er onduidelijkheid blijft bestaan m.b.t. de geldigheid van een verwijsbrief.
Daarom nogmaals kort een samenvatting van de regelgeving:



Een initiële verwijsbrief is een jaar geldig; dat wil zeggen dat de patiënt binnen een jaar na
dagtekening van de verwijsbrief zijn eerste polikliniekbezoek moet hebben gehad.



Er hoeft geen nieuwe verwijzing afgegeven te worden zolang de patiënt onder
behandeling/controle is. Ook wanneer controles met grote interval worden afgesproken (>1 jaar)
is een nieuwe verwijzing van de huisarts niet noodzakelijk. De patiënt blijft in deze gevallen een
“eigen patiënt”. Een patiënt is “een eigen patiënt”, tot hij expliciet uit controle wordt ontslagen en
dit middels berichtgeving aan de huisarts wordt bevestigd.



Een nieuwe verwijsbrief is wel nodig als de patiënt uit controle ontslagen is en (uit zichzelf ) wil
terugkomen, ook wanneer dit binnen een jaar na het laatste polikliniekbezoek is.

Mutaties

Medisch specialisten
Nieuwe stafleden
Juli
Mw. D.J. Kuiken, klinisch psycholoog
Mw. A.M.G. van Burg-Burgers, nucleair
geneeskundige

Nieuwe buitengewoon stafleden
Juli
Dhr. P.L.L.J. Hardus, waarnemend oogarts
Dhr. S.F. Al-Eryani, MDL-arts Antonius

Dhr. C.G. Noomen, MDL-arts

ziekenhuis (diensten in MCL)

Vertrekkende stafleden
Juli

Vertrekkende buitengewoon stafleden

-

Juli
Mw. E.K. Serlier, waarnemend gynaecoloog
Dhr. D.J. Hofstee, waarnemend neuroloog
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