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Agenda  

 

November 

14          Huisartsensymposium 'Samen voor Zorg' 

26          Transmurale commissie 

28          Huisartsensymposium 'Samen voor Zorg' 

 

December 

10          Save the date 'Goed gevoed naar huis' 

 

April  

1,2,3 april en 8,9 en 10 april Compagnoncurus Vlieland 
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Nieuwsbrief MCC  

19 november 2019 

17 december 2019 

 

   

 

 

 

Nieuws vanuit het MCL  

 

 

Vooraankondiging Compagnonscursus Vlieland: 

1,2 en 3 april 2020 en 8,9 en 10 april 2020 

Blokkeer het vast in de agenda! 

 

  

 

Patiënten die verdacht zijn van Tuberculose 

Patiënten die verdacht zijn van Tuberculose en naar de afdeling Radiologie worden gestuurd voor een 

longfoto, moeten voorbereid naar de afdeling Radiologie komen. 

Dat houdt in dat de patiënt alvorens de afdeling binnen loopt, een mond & neus kapje moet dragen van het 

type FFP2, met blauwe elastieken.  

Bij de balie van de Radiologie is er tegenover een wachtkamer die vaak vol patiënten is. Het komt 

regelmatig voor dat een patiënt verdacht van Tuberculose zonder mondkapje de afdeling binnenloopt. 

Dit is een onwenselijke situatie voor zowel de patiënten die in de wachtkamer zitten als de medewerkers 

achter de balie. Graag het verzoek aan de verwijzer om hierin de juiste maatregelen te treffen. 

Voor verdere informatie omtrent het protocol kan er contact worden opgenomen met de GGD 

telefoonnummer 088-2299225 (bereikbaar op werkdagen tussen 13.00-15.00 uur) 

 

  

 Alles wat u altijd al had willen weten van de spoedeisende hulp arts  

 Een zeer ambitieuze, opleidingsbevoegde en bovenal ontzettend leuke vakgroep spoedeisende 

geneeskunde. 

 24/7 SEH-artsen aanwezig 

 De vakgroep verzorgt samen met het UMC Groningen en het Isala ziekenhuis Zwolle de opleiding 

tot SEH-arts KNMG. 

 Onze vakgroep is vertegenwoordigd in de medische staf, diverse ziekenhuiscommissies en in 

regionale- en landelijke gremia. De medisch manager is een SEH-arts. 



 

 De SEH-arts heeft een regiefunctie op de SEH, maar ziet ook zelf patiënten van alle 

specialismen. Deze twee functies worden zoveel mogelijk separaat uitgevoerd. 

 De SEH-arts is teamleider bij reanimaties en trauma-opvang. 

 De SEH-arts voert volwassen en kinder PSA, loco-regionale pijnstilling en echografie uit. 

 De SEH-arts verricht intubaties / RSI’s en onderhoudt de luchtwegvaardigheden op regelmatige 

basis. 

Ongedifferntieerde zorgvraag -> SEH-arts 

Gedifferntieerde zorgvraag (/bekend bij specialist) -> aanmelden/overleg met betreffende specialisme 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Mutaties  

 

Medisch specialisten 

Nieuwe stafleden  

Oktober 

Mw. I.C.M. Bouwman, klinisch neuropsycholoog 

Mw. L.B. Vrolijk, internist 

 

 

Vertrekkende stafleden  

Oktober 



 

Mw. R. Stolmeijer, SEH arts 

Dhr. J.T. Jonker, tandarts 

Mw. M. Tanis-Nauta, seksuoloog 

 

   

 

 

Oncologische zorgpaden  

 

 

Zorgpad/stroomschema maagcarcinoom is gewijzigd.  
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