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Agenda
September
7

Open dag Compas Huisartsenpraktijk

20

Symposium Leefstijlzorg in het ziekenhuis

Transmurale commissie
17 september
26 november

Oldehovecursus 2019
Week 1: 25-26-27 september

Week 2: 2-3-4 oktober
Klik hier om u aan te melden
Nieuwsbrief MCC 2019
5 september
22 oktober
19 november
17 december

Oldehovecursus
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

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 speciallisten 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.

Nieuws vanuit het MCL
Symposium Leefstijlzorg in het ziekenhuis
Datum: Vrijdag 20 september 2019
Tijd: 15.00 tot 17.30 uur
Locatie: Medisch Centrum Leeuwarden

Het aantal mensen met ziekten en klachten ten gevolge van een ongezonde leefstijl neemt toe. Recent is
in het Nationaal Preventieakkoord een pakket van maatregelen vastgesteld om het aantal mensen dat
rookt, problematisch alcohol drinkt en overgewicht heeft terug te dringen.

Tijdens dit symposium bespreken we wat het Nationaal Preventieakkoord betekent voor artsen en andere
hulpverleners in het ziekenhuis. Verder gaan we in op de mogelijkheden die je als hulpverlener hebt om de
leefstijl van patiënten / cliënten te beïnvloeden? Hoe kunnen eerste en tweede lijn samenwerken en elkaar
versterken? We focussen hierbij niet alleen op interventies in de spreekkamer, maar ook interventies die je
als hulpverlener zorgorganisatie-breed of in de zorgketen kan inzetten. Hoe ziet leefstijlzorg in het
ziekenhuis idealiter eruit. Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens een interactief symposium in het
MCL op vrijdag 20 september 2019.

Informatie en inschrijven via www.mcl.nl/leefstijlziekenhuis

Zorgdomein
Verwijzing naar aanleiding van BI-RADS 0 uitslag BOB
Een patiënt met een uitslag BI-RADS 0 bij het bevolkingsonderzoek kunt u verwijzen naar de radiologie
voor een echo onderzoek. Dit is een verwijzing naar de radiologie, maar de planning van de afspraak wordt
behandeld door de mammapoli.
U vindt de verwijzing in Zorgdomein bij “Diagnostiek” onder het kopje “Röntgenonderzoek”.
Dezelfde verwijzing is te vinden bij de “Medisch specialistische zorg” onder het kopje “Heelkunde,
Mammapathologie”.

De BI-RADS 0 verwijzing is uitsluitend bestemd voor onderstaande criteria:
-Verwijzing BI-RADS 0 via Bevolkingsonderzoek op Borstkanker.

Ook als de radioloog geen afwijkingen vindt wordt in het MCL patiënten een nagesprek aangeboden met
de chirurg/verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over het doorverwijzen na het
BVO en over de uitslag van het onderzoek. Dit gesprek vindt alleen plaats als de patiënt daar
belangstelling voor heeft. Dit consult blijft binnen de eerstelijns verwijzing, er zijn dus geen extra kosten
aan verbonden.

Verwijzing naar Mammapoli
Verwijzingen naar de Mammapoli, anders dan BI-RADS 0, vindt u bij de “Medisch specialistische zorg”
onder het kopje “Heelkunde, Mammapathologie”.
Gebruik de verwijzing “Combinatieafspraak mammapoli” als de patiënt voldoet aan één van
onderstaande inclusie criteria:
Gebruik de verwijzing “Combinatieafspraak familiaire belasting mammacarcinoom” bij vrouwen met
verhoogd risico op mammacarcinoom op basis van familiaire/genetische belasting.



Palpabele laesie in de mamma



Onzekere bevinding bij lichamelijk onderzoek óf



Patiënt uit bevolkingsonderzoek óf



Patiënt met afwijking op mammogram of



Patiënt met sterk belaste familieanamnese (zie NHG standaard)



Patiënt met bloederig tepelvocht



Soms voorlichting/geruststelling nodig t.a.v. bij. pijnklachten

Verwijzing consult Hartchirurg
Indien een patiënt na hartoperatie/aorta operatie, klachten blijft houden van bijvoorbeeld

sternumstaaldraden, kunt u de patiënt doorverwijzen naar de poli hartchirurgie. Hiervoor is in Zorgdomein
een verwijzing gemaakt. Deze verwijzing kunt u vinden onder Cardiologie/Overige zorgvragen.

Vakgroep Cardiothoracale Chirurgie

Mutaties
Medisch specialisten
Nieuwe stafleden
Juli
Mw. D.J. Kuiken, klinisch

Nieuwe buitengewoon stafleden
Juli
Dhr. P.L.L.J. Hardus, waarnemend oogarts

psycholoog
Mw. A.M.G. van Burg-Burgers, nucleair
geneeskundige
Dhr. C.G. Noomen, MDL-arts

Vertrekkende buitengewoon stafleden
Juli
Mw. E.K. Serlier, waarnemend gynaecoloog

September

Dhr. D.J. Hofstee, waarnemend neuroloog

Mw. E. Melo, ziekenhuispsychiater
Mw. M.F. Fokkema, cardioloog

September
Mw. M. van Onna, neuroloog

Vertrekkende stafleden

September
Mw. I.H.D.N. Bourass-Bremers
Dhr. M. van den Heuvel, patholoog
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