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Nieuwsbrief MCC 2021 

25 maart 

22 april 

25 mei 

24 juni 

 

   

 

 

Oproep: Organisatie Oldehovecursus ‘21\’22 

 Momenteel zijn we bezig om, ondanks de COVID-19 pandemie, de organisatie commissie voor 

Oldehovecursus samen te stellen. 

We zijn nog opzoek naar 2 huisartsen en 1 medisch specialist/ SOG die onze commissie willen versterken. 



 

Ervaring is niet nodig en er zijn ongeveer 4 bijeenkomsten in het voorbereidingsjaar voor de cursus. 

  

Mocht u interesse hebben wilt u dan voor 15 maart 2021 een mailtje sturen naar 

MCCLeeuwarden@mcl.nl? 

   

 

 

  

 
 

 

Nieuws  

 

 

 

HVC: nieuw telefoonnummer dienstdoende cardioloog CCU 

Met ingang van maandag 15 februari 2021 is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 

uur de dienstdoende CCU cardioloog bereikbaar via het telefoonnummer 058 286 1916. 

Dit nummer is bedoeld voor: 

  

- Opname / overname naar CCU 

- overdracht van patiënten - consulten op ICU 

Hiermee willen we de bereikbaarheid en communicatie vereenvoudigen en standaardiseren. 

 

Welke nummers zijn er nu? 

  

- 058 286 1916: maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur de dienstdoende CCU 

cardioloog 

- 058 286 1909: maandag tot en met zondag tussen 17.00 uur en 08.00 uur de dienstdoende arts-assistent 

cardiologie 

- 058 286 3636: maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur de dienstdoende EHH 

- in het weekend is de dienstdoende cardioloog bereikbaar via de 24uurs post. 

  

  
 

 

Verzoek aan de huisartsen: device (ICD,PM of ILR) schoon aanleveren 

Het komt nog wel eens voor dat u wordt gevraagd om bij een overleden patiënt de device (ICD,PM of ILR) 

te verwijderen en hierna op te sturen naar de polikliniek cardiologie van het MCL . 

Hier wordt dan de data uitgelezen en verwijderd zodat de device gerecycled kan worden. Nu komt het 

regelmatig voor dat de device nog met bloed en weefselresten in een plastic handschoen wordt 

aangeboden. 

U begrijpt dat dit niet hygiënisch is, daarom het verzoek om de device huishoudelijk schoon aan te leveren. 

Het kan gewoon met een doekje en afwasmiddel afgenomen worden. 

Alvast bedankt namens het  team van ICD/PM technici. 

mailto:MCCLeeuwarden@mcl.nl


 

 

   

 

 

 

Vivisol 

Bijgevoegde dia’s geven informatie over het akkoord wat de drie Friese ziekenhuizen met de FHV en 

Zorgverzekeraars hebben afgestemd ten aanzien van vervroegd ontslag middels het covid@home protocol 

vanuit het ziekenhuis. Het tientje dat door Vivisol in rekening wordt gebracht voor de monitoring zal 

vergoed worden door de ziekenhuizen MCL, Tjongerschans en Nij Smellinghe. Zij zullen daartoe contact 

opnemen met Vivisol, zodat de factuur naar de ziekenhuizen kan worden gestuurd. De overdracht zal 

plaatsvinden zoals beschreven in het protocol ‘ Vervroegd ontslag naar huis na opname i.v.m. COVID-19 

pneumonie: een transmuraal protocol’ gemaakt door het UMCG. 

Ingangsdatum a.s. maandag 1 maart ’21. 

> Powerpoint Visol 

   

 

 

 

Stadspoli                                            

De Stadspoli Leeuwarden heeft een eigen website: https://www.stadspolileeuwarden.nl/ 

Een website voor patiënten , (potentiele) verwijzers en andere geïnteresseerden. 

Hierop staat onder andere informatie over visie van de stadspoli, werkwijze, verwijsprofielen, locatie en 

medewerkers. 

Ook de DIVI ‘fysiek meekijkconsult’ is te vinden op de Home pagina van de website. 

Like en deel! 

  

Informatie vanuit de specialismen: 

Op de Stadspoli zijn vanaf januari al 53 patiënten naar tevredenheid gezien. Huisartsen, medisch 

specialisten en patiënten zijn enthousiast. Vanuit de specialisten zijn nog enkele aandachtpunten: 

  

Dermatologie  

 Het is niet mogelijk om cosmetische ingrepen te verwijzen naar de stadspoli (staat ook bij 

exclusiecriteria) 

 Er worden tot nader order geen ingrepen, biopten of andere behandelingen gedaan; er wordt 

slechts een behandeladvies gegeven 

Gynaecologie  

 In het verwijsprofiel ‘verwijderen Implanon’ wordt de niet-palpabele Implanon toegevoegd aan 

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/85b56f50-6a08-45c3-b9c2-47f85bb6fb50/.ppt
https://www.stadspolileeuwarden.nl/


 

de exclusiecriteria 

 Geen patiënten  met seksuologische problemen. 

 Geen patiënten met meerdere problemen of klachten tegelijk 

 Graag een duidelijke vraagstelling, dus niet 4 klachten en als vraagstelling: “advies”. 

 Patiënten die al bekend zijn op de poli gynaecologie, kunnen voor dezelfde klacht beter naar 

hun eigen gynaecoloog terugverwezen worden. 

  

Verzoek aan de huisartsen om de patiëntinformatie uit te printen of te mailen. Hierop staat o.a. welk 

telefoonnummer de patiënt  ZELF moet bellen om een afspraak te maken. 

Deze informatie is tevens te vinden op de website. 

   

 
 

 

Mutaties  

 

 

 

Huisartsen 

 

Per 1 april 2021 gaat huisartspraktijk Heuberger te Stiens verder onder de naam: 

Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter  

 Erik Heuberger gaat zijn praktijkhouderschap overdragen aan collega’s Ellen Landmeter –Zwart 

en Arjan Iemhoff.  

 Erik gaat eerst een dag per week werken als huisarts voor praktijk Iemhoff en Landmeter. Verder 

gaat Erik vooral genieten van meer vrije tijd nu hij bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft 

bereikt.  

 Ellen Landmeter is reeds 5 jaar werkzaam voor huisartsenpraktijk Heuberger, waar ze eerder een 

opleidingsplaats had gedurende haar opleiding tot huisarts.  

 Arjan Iemhoff was jarenlang huisarts op Ameland. Hij ambieerde het praktijkhoudersschap en zet 

nu voet aan “vaste wal”, terwijl zijn woonplaats Ameland blijft.  

  

   

 

 

Medisch specialisten 

Nieuwe stafleden 

Maart 

Mw. L.G. Schippers, Reumatoloog 

Dhr. C. Borns, klinisch fysicus   



 

Mw. I.J. Riphagen, klinisch chemicus 

 

   

Vertrekkende stafleden 

Februari             

Mw. R. Vermeij, gynaecoloog (chef de clinique)            

 

Nieuwe buitengewoon stafleden 

Maart                                                                                  

Mw. Y.L. Gu, cardioloog 

Dhr. M.R. de Groot, cardioloog 

 

 

   

  

 


