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Agenda

Maart
11

Symposium: 'Niemand tussen wal en schip'

21

Tennistoernooi MCL

April
1,2,3 april en 8,9 en 10 april Compagnoncurus Vlieland
21

Save the date! Lustrumsymposium geriatrie

Nieuwsbrief MCC 2020
11 maart
21 april
26 mei
23 juni
25 augustus
29 september
28 oktober
24 november
17 december

Compagnonscursus Vlieland
De Vlieland commissie nodigt u van harte uit om 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.

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).

Uitnodiging |

aanmelden

Symposium 'Niemand tussen wal en schip'
Woensdag 11 maart 2020 organiseert het Hersenletselteam Friesland samen met de Revalidatie
Friesland Academie een Symposium met de titel: ‘Niemand tussen wal en schip’.
Een symposium over mensen met ‘licht’ traumatisch hersenletsel. Mensen met ‘onzichtbaar leed’, die,
vaak als gevolg van een ogenschijnlijk klein ongeluk, in grote problemen kunnen komen. Meer dan
85.000 mensen, die jaarlijks worden getroffen door een hersenschudding of hersenkneuzing en de
maandenlange, soms jarenlange gevolgen daarvan. Gevolgen waar praktijkondersteuners van de
huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, medewerkers van de sociale wijkteams en
therapeuten in de eerste lijn mee te maken kunnen krijgen. En… een belangrijke rol in kunnen spelen!
In Friesland kunnen we deze mensen met licht traumatisch hersenletsel opsporen en echt helpen.
Hoe? Dat vertellen we je graag tijdens dit symposium!

Uitnodiging

Nieuws vanuit het MCL

Tennistoernooi MCL 21 maart 2020
Graag nodigt het organisatiecomité u en uw partner uit voor het jaarlijkse MCL tennistoernooi op zaterdag
21 maart 2020 in tennishal “De Bonte Koe” aan de Magere Weide 2 te Leeuwarden.
Lees meer.

Save the date! Lustrumsymposium geriatrie op 21 april a.s.
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het kenniscentrum gespecialiseerde multidisciplinaire
ouderengeneeskunde nodigt het centrum klinisch geriatrie Fryslân u van harte uit voor het eerste
lustrumsymposium op 21 april 2020. Gedurende deze avond gaan we met elkaar in gesprek over moderne
innovatieve ouderenzorg. Zet het vast in uw agenda! Een uitnodiging met programma en
aanmeldingsmogelijkheid volgt begin maart.
Bekijk hier de “Save the date”.

Werkafspraken

Werkafspraak MTX
De werkafspraak MTX komt de vervallen. MTX mag alleen nog worden voorgeschreven door de medisch
specialist.

Werkafspraak CVA/TIA
De werkafspraak 'CVA/TIA' is gewijzigd, graag uw aandacht hiervoor.

Werkschema
Acute neurologische uitval, is altijd een spoedindicatie voor insturen naar de neuroloog.
Daarbij hoeft de huisarts de patiënt niet gezien te hebben indien acute behandeling mogelijk is. Acute
behandeling is tot 24 uur mogelijk in de vorm van trombolyse < 4.5 uur of intra-arteriële behandeling (IAT)
< 24 uur. Daarbij verwijzing plaatsen via ZorgDomein.
NB Indien patiënt niet dezelfde dag gezien kan worden door de neuroloog: start met 300mg clopidogrel,
daarna 75 mg 1 x dd.
Acute fase TIA (< 6 maanden):
TIA-service: altijd bellen met dienstdoende neuroloog (058 286 1582), de neuroloog kan inschatten op
welke termijn een patiënt gezien moet en kan worden, bijvoorbeeld voor kortdurende analyse op TIAservice. Daarbij verwijzing plaatsen via ZorgDomeinàNeurologieàCerebrovasculaire
aandoeningenàAnalyse TIA
Nb. Wanneer de uitval >24 uur of een TIA wordt de huisarts geacht de patiënt wel zelf te zien, maar kan
direct overleggen met neuroloog over vervolgbeleid.
Items overleg tussen huisarts en neuroloog
Tel: 058-2861582 (ma-vr tijdens kantooruren) anders 058-286 37 38 (dienstdoende neurologie) of via
058- 286 66 66



Diagnose: TIA / CVA



Tijdstip ontstaan uitval



Tijdens slaap ontstaan



Voorgeschiedenis



Onderhoudsmedicatie doosjes meegeven!



Indien NOAC gebruik tijdstip van laatste inname



Glucose



Hartritme: regulair / irregulair

Indien acute behandeling mogelijk is: Ambulance bellen, < 6 uur A1 rit, buiten de 6 uur tot 24 uur
A2.

Mutaties

Medisch specialisten
Nieuwe stafleden februari
Dhr. R.G.P. Gijtenbeek, longarts

Huisartsen
Per 1-1-2020 is Maatschap Broekman/ Poorte ontbonden en overgegaan in eenmansbedrijf op naam van
H.P.C. Broekman.

Arts en Zorg Leeuwarden:
Per 1-10-2019 is huisarts Nima Ilbegi vertrokken
Per 1-1-2020 is huisarts Max Caffa vertrokken
Per 1-2-2020 is huisarts Ahmed Daroga vertrokken
Vanaf half oktober is huisarts Zohra Moallemzadeh gestart

