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Agenda

Nieuwsbrief MCC 2020
7 juli
25 augustus
29 september
28 oktober
24 november
17 december

Nieuws vanuit de huisartsen

Overdracht praktijk huisarts Wolbert
Per 1 juni heb ik na 20 jaar mijn huisartsenpraktijk in gezondheidscentrum Buitenhove Leeuwarden
kunnen overdragen aan Acacia bv met vaste huisarts Ahmed Daroga.
Met plezier heb ik, als huisarts, altijd samengewerkt met jullie. Hartelijk bedankt daarvoor.
Ik ga nog niet met pensioen.
Vanaf 1 juli ben ik beschikbaar als waarnemend huisarts in Friesland. Neem hiervoor gerust contact met
mij op.

Collegiale groet Lucie Wolbert

Nieuws vanuit het MCL

Verwijzingen voor ECG <18 jaar
Voor het verwijzen van kinderen/jongeren tot en met 18 jaar met mogelijke hartklachten is het
noodzakelijk dat er een Zorgdomein-verwijzing voor de kinderarts gedaan wordt.
Op de kinderpoli van het MCL worden geen ECG’s als losse verrichting gedaan en ook niet op polikliniek
cardiologie voor patienten < 18 jaar.
Alleen in combinatie met een consult bij de kinderarts kan een eventuele (aangeboren) hartafwijking goed
uitgesloten worden.

Oncologische zorgpaden

Hierbij vindt u het stroomschema behorend bij het zorgpad prostaatkanker. Het zorgpad is opgesteld in
opdracht van een Fries samenwerkingstraject en richt zich met name op de te maken werkafspraken

tussen de vier ziekenhuizen; Friese urologen (sub werkgroep van de vier oncologie commissies) en is
uitgevoerd door de verschillende betrokken disciplines van de deelnemende ziekenhuizen in
samenwerking met de Prostaatkanker Stichting, het Radiotherapeutisch Instituut Friesland en Pathologie
Friesland. Vanuit de huisartsen is Joske Klatter betrokken geweest.
Het doel is de kwaliteit van de zorg op het gebied van prostaatkanker te actualiseren, te verbeteren en
waar mogelijk op elkaar af te stemmen nu de Friese ziekenhuizen steeds meer gaan samenwerken.
Het zorgpad beschrijft de routing die een patiënt kan volgen wanneer er sprake is van prostaatkanker. Het
beginpunt is de verwijzing door de huisarts. Het eindpunt is de follow up of de nazorg na een overlijden.
Het zorgpad is een levend document en wordt periodiek geactualiseerd.
Stroomschema zorgpas prostaatkanker

Mutaties

Medisch specialisten juni

Nieuwe stafleden
Dhr. T.D.C. Tilkema, orthopedisch chirurg
Vertrekkende stafleden
Dhr. C. Noomen, MDL arts
Mw. S.M. Kuipers, reumatoloog

Huisartsen
Per 1 juni heeft huisarts Lucie Wolbert na 20 jaar het huisartsenpraktijk in gezondheidscentrum
Buitenhove Leeuwarden overdragen aan Acacia bv met vaste huisarts Ahmed Daroga.

