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Agenda
December
10

Save the date 'Goed gevoed naar huis'

April
1,2,3 april en 8,9 en 10 april Compagnoncurus Vlieland

Nieuwsbrief MCC
17 december 2019

Compagnonscursus Vlieland:
De Vlieland commissie nodigt u van harte uit om volgend jaar deel te nemen aan de Compagnonscursus
2020 op het mooie eiland Vlieland in strandhotel Seeduyn. Er worden twee parallelcursussen
georganiseerd getiteld "Dit is het einde.....of niet".

Het gaat om de volgende data:
1,2 en 3 april 2020 en 8,9 en 10 april 2020.

Het programma en de definitieve inschrijving volgt. We zien u graag in april!

Hartelijke groet,
Mascha Schuurmans (neuroloog), Thomas Peters (KNOarts), Tommy Speel(uroloog), Hafid Amrane
(cardiochirurg), Pax Willemse (orthopedisch chirurg), Vincent de Groot (huisarts Franeker), Isabel Hische
(huisarts Harlingen)en Nicole Meijerink (huisarts Marsum).

Nieuws vanuit het MCL
Spoedverwijzingen kinderen
Met ingang van dinsdag 26 november op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur worden de kinderen die met
spoed naar de kinderarts worden verwezen in sommige gevallen gezien op de SEH.
De kinderarts geeft tijdens het verwijsgesprek aan of het kind op de Spoedeisende Hulp afdeling, de
kinderpoli óf de kinderafdeling gezien zal worden.

De fertiliteitspoli
Patiënten kunnen naar de fertiliteitspoli verwezen worden als zij één jaar een onvervulde kinderwens
hebben. Echter, er kunnen redenen zijn om eerder te verwijzen, zoals bijvoorbeeld een hogere leeftijd van
de vrouw, als de man al bekend is met een verminderde semenkwaliteit, bij een onregelmatige cyclus of
eerdere subfertiliteit in de voorgeschiedenis. We kunnen bij vrouwen tot de leeftijd van 43 jaar diagnostiek
doen, vanaf 43 jaar wordt dit niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor alle
fertiliteitsbehandelingen. Mannen kunnen tot de leeftijd van 60 jaar worden behandeld.
Als een paar wordt verwezen naar onze poli hebben patiënt EN partner een verwijsbrief nodig.
Evt kunt U overleggen over een patiënt, paar of een uitslag: 058-2863226.

Onderzoek MDS
Vanuit het MCL wordt onderzoek gedaan naar het myelodysplastisch syndroom (MDS). Specifiek wordt er
gekeken naar het ontstaan van infecties en het gebruik van antibiotica en andere anti-infectiemiddelen.
Voor de zomervakantie zijn al enkele huisartsen (praktijken) benaderd.
Praktijken die nog niet eerder benaderd zijn kunnen de komende periode benaderd worden om informatie
aan te leveren. Met dit bericht willen wij jullie alvast hiervan op de hoogte stellen en vragen om mee te
werken.

Van de betreffende patiënten wordt de episodelijst met journaalregels en medicatiehistorie opgevraagd.
Wij hopen op jullie medewerking.

Zijn er vooraf al vragen? Neem gerust contact op met de onderzoeker: mevr. Hanne Rozema, apothekeronderzoeker via hanne.rozema@znb.nl of 058-286 3483.

Mutaties
Medisch specialisten
Nieuwe stafleden
November
Mw. K. Politiek, dermatoloog

Vertrekkende stafleden
November
Mw. E. Melo, ziekenhuispsychiater
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