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Agenda
Nieuwsbrief MCC 2021
26 januari
23 februari
23 maart
20 april
25 mei

Nieuws
Aanvragen van een ''meedenkconsult''
Het dringende verzoek aan de huisarts om tijdens het aanvragen van een ‘’meedenkconsult’’ bij een
specialist de gegevens van de patiënt, (adres en huisarts) te checken. Het komt namelijk voor dat het advies
van de specialist hierdoor niet bij de betreffende huisarts aankomt.

Zorgdomein aanvragen afdeling radiologie MCL Leeuwarden
Om te voorkomen dat u meerdere onderzoeken moet aanvragen in het gebied van de LSWK (zoals de
röntgenonderzoeken: LWK, -SI gewrichten, - heiligbeen, -staartbeen) is er één onderzoek aangemaakt, te
weten röntgenonderzoek LSWK. Het is daarbij van belang dat in de vraagstelling duidelijk vermeld staat waar
de patiënt klachten heeft.

Schisisteam Noord – locatie Friesland
Het schisisteam Noord is een samenwerkingsverband tussen het UMCG en het MCL. Als team MCL hebben
we recent als allereerste en vooralsnog enige schisisteam van Nederland een STZ registratie gekregen. Deze
erkenning hebben we verkregen vanwege de topklinische en innovatieve zorg die we leveren aan de patiënt
en zijn/haar ouders. Maar wat in deze erkenning minstens zo zwaar meeweegt is de, door het team
gehanteerde, werkwijze. Dankzij de korte lijntjes en de laagdrempelige benadering zijn we in staat om de
behandeling op maat en naar behoefte van de patiënt en ouder aan te bieden.
Het overgrote deel van de schisis worden tijdens de zwangerschap middels een echo geconstateerd. In enkele
gevallen, zoals bij een palatoschisis, komt de schisis post partum naar voren wanneer er bijvoorbeeld
voedingsproblemen zijn ontstaan.
Naast de zichtbare en daardoor relatief makkelijk te diagnosticeren schisis vragen wij u om alert te zijn
wanneer een kind zich presenteert vanwege onverwachte spraakproblemen. Als het kind logopedische
begeleiding nodig heeft omdat de spraak- en taalontwikkeling achter blijft kan ook gedacht worden aan een
submucosale schisis van het gehemelte.

Ondersteunende aandachtspunten in deze zijn:



moeilijke drinker als zuigeling



vocht/ voeding via de neus



familielid met schisis



op peuter leeftijd slecht verstaanbare spraak



een juf/ meester die aangeeft dat het kind niet goed verstaanbaar is



logopedie zonder duidelijke vooruitgang.

Wanneer een of meerdere aandachtspunten positief beantwoord worden kunt u het kind altijd laagdrempelig
aanmelden voor consult bij het schisisteam ter beoordeling van het palatum.

Foto van het Schisis team

Het is nu ook mogelijk om te verwijzen via ZorgDomein

Het product is via meerdere entrees te vinden n.l.:



Plastische chirurgie: aangezicht en overige zorgvragen



Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie onder vormafwijkingen gelaat en overige zorgvragen



Kindergeneeskunde: overige zorgvragen



KNO: overige zorgvragen

Verhuisbericht: Revalidatie Friesland locatie Leeuwarden gaat verhuizen

Locatie Leeuwarden gaat verhuizen. Het moment dat we van ‘tijdelijke' naar definitieve huisvesting gaan is
eindelijk aangebroken. Daar zijn we erg blij mee!

Definitieve huisvesting
Vanaf maandag 4 januari is locatie Leeuwarden gevestigd in het Jelgerhuis. Het nieuwe adres is: Borniastraat
34b, 8934 AD in Leeuwarden. Voor afspraken bij Revalidatie Friesland verzoeken wij patiënten gebruik te
maken van de hoofdingang van het Jelgerhuis. Alleen in overleg met de medisch specialist kunnen patiënten
binnen door via het MCL bij Revalidatie Friesland komen. Parkeren kan op het parkeerterrein voor het
Jelgerhuis.

Voorbereidingen
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de verhuizing in volle gang. De kamers worden in gereedheid
gebracht en de uitstraling wordt in de herkenbare stijl van Revalidatie Friesland gebracht. Ook wordt de
bewegwijzering aangepast.
Vragen
Heeft u vragen over bovenstaande? We zijn te bereiken via telefoonnummer 058 286 6260. Wij helpen u
graag.

Met vriendelijke groet,

Brechtus Engelsma
Hoofd Behandeleenheid Leeuwarden
Waar zit het Jelgerhuis?

Mutaties
Medisch specialisten
Nieuwe stafleden
November
Mw. S.E. Korsse, MDL arts
Dhr. R. Besseling, reumatoloog
Mw. L.C. Hamming, internist-oncoloog
December
Mw. N.K. Koopmans, SEH arts
Vertrekkende stafleden
November
Mw. A. Heuberger- de Boer, medisch psycholoog
December
Mw. A. B. Knepper, plastisch chirurg
Dhr. C.B.J. Bergsma, klinisch fysicus

Nieuwe buitengewoon stafleden
December
Dhr. P.G.M. Maathuis, orthopedisch chirurg UMCG, toegang MCL i.v.m. kinderorthopedie Friesland
Mw. S. Moerman, orthopedisch chirurg UMCG, toegang MCL i.v.m. kinderorthopedie Friesland

Vertrekkende buitengewoon stafleden
December
Dhr. M.H. van Rijswijk, waarnemend reumatoloog

Huisartsen
Na ruim 32 jaar stop dhr. P.J. ten Wolde op 31 december 2020 als huisarts
Zijn praktijk zal vanaf 1 januari 2021 worden voortgezet door:



Rosanne Koster - Top



Annemiek Vermeulen - Oeloff

