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Agenda

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

Transmurale commissie 2020:
28 januari
31 maart
9 juni
8 september
27 oktober
8 december

Nieuwsbrief MCC 2020:
21 januari

25 februari
24 maart
21 april
26 mei
23 juni

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).

Verhuizing MCC
Het MCC is verhuisd! U kunt ons vinden in het MCL op:
Route 3b
Kamer L1-134
Overige gegevens zijn ongewijzigd.

Nieuws vanuit het MCL

Afsplitsing Interne Geneeskunde en MDL
We willen jullie laten weten dat we per 1-1-2020 verder zullen gaan als twee aparte maatschappen:
Maatschap Interne Geneeskunde en Maatschap MDL. Verwijzingen gingen al rechtstreeks naar óf Interne
Geneeskunde óf MDL. Hierin verandert er voor u als verwijzer dus niets.
Binnen onze maatschap bestaat er een prima samenwerking, maar door groei van de maatschap, groei
van het specialisme MDL en ook i.v.m. regionale ontwikkelingen hebben de MDL-artsen besloten nu als

zelfstandige maatschap verder te gaan.

Doorgeven overlijden van patiënt in de thuissituatie.
Graag vragen wij uw aandacht voor de MCC werkafspraak “bericht van overlijden”.
In deze werkafspraak wordt aangegeven hoe de huisarts door het ziekenhuis geïnformeerd wordt in het
geval van overlijden van een patiënt in het MCL en ook wordt er aangeven hoe de huisarts het ziekenhuis
kan informeren.
Het blijkt dat dit niet in alle gevallen op de juiste plaats wordt gemeld vandaar bij deze (nogmaals) het emailadres van het patiëntenbeheer van het MCL (beheerpatientenbestand@znb.nl). Mocht u het bericht
liever per post sturen dan kunt u deze richten aan Medisch Centrum Leeuwarden t.a.v.. Beheerder
patiëntenbestand/ mw. P. Velsma, Antwoordnummer 6055, 8900 VC Leeuwarden.

Wanneer een overlijden hier gemeld is worden automatisch alle (vervolg) afspraken in het MCL
geannuleerd.

Mutaties

Medisch specialisten
Nieuwe stafleden
December/januari
Mw. L. Pirrii, arts microbioloog

Vertrekkende buitengewoon stafleden
December/januari
L. Geven, trombosedienst arts

Dhr. P. Huizinga, arts microbioloog

Vertrekkende stafleden
December/januari
Prof. dr. J. de Visscher, kaakchirurg

Het MCC wenst u fijne feestdagen en tot in 2020!

