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Nieuws vanuit het MCL

Familiaire hypercholesterolemie awareness day
Op 24 september is de internationale awareness dag voor Familiaire Hypercholesterolemie (FH). FH komt
voor bij 1 op de 240 Nederlanders. Uit recent wetenschappelijk onderzoek van kindercardioloog dr. Bert
Wiegman uit het Amsterdam UMC, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine blijkt dat vroeg
e

opsporen, testen en behandelen van kinderen met FH ernstige hart- en vaatziekten voor het 40 levensjaar
kan voorkomen. Het is tijd voor extra aandacht voor FH, want vroeg opsporen loont.
Na het stoppen van bevolkingsonderzoek voor FH in 2013 is door betrokken zorgverleners met
enthousiasme een heel actief FH netwerk gevormd met op dit moment 27 LEEFH centra in ziekenhuizen.
Het Medisch Centrum Leeuwarden is het LEEFH centrum in Friesland.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Carla Wassenaar, verpleegkundig consulent
CVRM/LEEFH, c.wassenaar@mcl.nl telefoon 058- 286 6942 en/of Dr. Ilse Schrover, internist-vasculaire
geneeskunde, ilse.schrover@mcl.nl ( polikliniek interne geneeskunde) .
> Lees verder

Uitgestelde huidkankerzorg
Recent kwam opnieuw de uitgestelde kankerzorg in Nederland in de pers. Dit naar aanleiding van een
rapport van het IKNL. Een groot deel van die uitgestelde kankerzorg betreft mensen met huidkanker.
Een fors aantal mensen lijkt nog steeds terughoudend te zijn in het raadplegen van hun huisarts (en hun
dermatoloog) uit vrees voor het coronavirus. Ook is de fysieke capaciteit in praktijken vaak nog beperkt.
We willen graag benadrukken dat wij als dermatologen laagdrempelig voor u beschikbaar zijn (telefonisch
of digitaal). Conform de afspraken die vastliggen in de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen. Bij
twijfel: raadpleeg de dermatoloog en stuur uw patiënt waar nodig met spoed door. Overtuig hem of haar
ook van de noodzaak hiervan. Huidkanker is immers in de regel goed te behandelen, mits het tijdig wordt
ontdekt.
Huidkanker is onze gedeelde zorg! Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt over dit
bericht.

Vakgroep Dermatologie MCL

Verdenking slaapapneu
Per 1 oktober is er een nieuwe verwijzing voor patiënten met verdenking op slaapapneu.
De huisartsen die gaan werken met de OSAsense kunnen per 1 oktober na een positieve OSAsense bij
hun patiënt (index hoger dan 5 per uur) de nieuwe verwijzing “Centrum voor Slaap- en waakstoornissen na
positieve OSASsense” gebruiken . Deze patiënten zullen dan geen vragenlijsten meer ontvangen van het
CSW maar direct een afspraak krijgen voor een slaaponderzoek thuis (polygrafie), het streven is om deze
binnen 2 weken in te plannen.

Deze verwijzing wordt zichtbaar voor de verwijzer op dezelfde locaties als waar de verwijzing voor het
Centrum nu ook zichtbaar zijn.
Dat zijn:



KNO-Heelkunde à Snurkklachten / slaapapneu (OSAS)



Longziekten à Snurkklachten / slaapapneu (OSAS)



Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie à Snurkklachten / slaapapneu (OSAS)



Neurologie à Slaapstoornissen

Medische Psychologie in Medisch Centrum Leeuwarden
De afdeling Medische Psychologie in het MCL kan weer volop patiënten ontvangen, ook op verwijzing van
de huisarts.
Om een verwijzing vanuit de huisartsen zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken is Zorgdomein
aangepast:

1.

Er is een nieuwe speciale verwijzing voor SOLK patiënten

2.

Er kan nu ook verwezen worden naar de polikliniek Harlingen

3.

De vernieuwde digitale patiëntinformatiefolder is toegevoegd aan de verwijzing.

4.

De medische psychologie verwijzingen zijn tekstueel duidelijker opgezet.

De vakgroep Medische Psychologie is een vakgroep die in beweging en ontwikkeling is. We leveren graag
zorg op maat!
Zo kan de consultvorm nu aangepast worden aan de wensen en de situatie van de patiënt en kan gekozen
worden uit een face-to-face contact, video en/of telefonische consulting!
We staan klaar voor u en de patiënt.

Medische psychologie is in ZorgDomein te vinden via: GGZ/ Jeugdzorg à Geestelijke gezondheidszorg à
en dan onder alle 3 de doelgroepen, en daarna bij de verschillende zorgvragen.

Nieuws vanuit de huisartsen

Vertrek huisarts Tineke Polman
Per 1 augustus ben ik na ruim 31 jaar gestopt in huisartspraktijk het Bolwerk in Franeker, mijn praktijk is al
in 2015 overgenomen door Sebastian Rozendal, ik werkte sindsdien nog als waarnemer in de praktijk. Ik
ben nog werkzaam bij de huisartsopleiding in Groningen, eerst als groepsbegeleider, nu als tijdelijk
adjunct.
Ik wil iedereen hartelijk danken voor de prettige samenwerking,
Hartelijke groet, Tineke Polman

Huisartsenpraktijk De Albatros
Per 1 oktober 2020 gaan huisartspraktijken Riedé, Schoppershof (voorheen Westerman) en Eggink samen
verder onder de naam: Huisartsenpraktijk De Albatros



Koos Riede gaat zijn praktijkhouderschap overdragen aan de collega’s van De Albatros. Hij zal 2
dagen werken als huisarts voor De Albatros.



Praktijk Westerman was tijdelijk in handen van apotheker dhr Boiten onder de naam
Schoppershof. Het streven van dhr Boiten was de praktijk in de lucht te houden tot er goede
opvolging beschikbaar was en hij wilde daarbij startende huisartsen een kans bieden. Sjoerd
e

Haitsma, in 2019 huisarts i.o. bij praktijk Eggink, komt als 3 maat in deze maatschap. Sjoerd is
afgelopen jaar als huisarts werkzaam geweest voor praktijk Schoppershof.



Lieke Reuchlin en Michiel Eggink, voorheen resp hidha en eigenaar van huisartsenpraktijk Eggink
worden mede-eigenaar van deze nieuwe maatschap.

Hopelijk hebben wij u op deze wijze duidelijk geïnformeerd. Bij vragen weet u ons te vinden.
Met hartelijke groeten,
Sjoerd Haitsma,
Lieke Reuchlin-Vroklage
Michiel Eggink
De praktijkhouders van Huisartsenpraktijk De Albatros.

Mutaties

Medisch specialisten september
Nieuwe stafleden
Mw. J.E. Witteveen, internist-endocrinoloog
Dhr. Y.S. Kim, internist-nefroloog
Dhr. H.K.P. Mulder, klinisch fysicus

Vertrekkende stafleden
Dhr. M.H. Hemmelder, internist-nefroloog

Huisartsen
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