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Nieuws  

 

 

Obsolete beeldvorming 



 

In de afgelopen jaren zijn verschillende röntgen onderzoeken door voortschrijdend inzicht, technische 

verbeteringen en goede alternatieven obsoleet geraakt. 

In de loop van het eerste kwartaal 2021 zal het daarom niet meer mogelijk zijn om in Zorgdomein een 

röntgen adenoïd, röntgen jukbeen, röntgen kaakkopjes, röntgen neusbeen en röntgen sternoclaviculair 

gewricht aan te vragen. 

Deze onderzoeken zijn dan ook niet meer te vinden in Zorgdomein. Zie verder voor een overzicht. Indien 

van toepassing zal een advies gegeven worden ten aanzien van een alternatief beeldvormend onderzoek. 

Bij eventuele vragen over het aan te vragen onderzoek kunt u op werkdagen tussen 8:00 – 16:30 uur 

telefonisch contact opnemen met de afdeling radiologie (tel. 058-2867822). 

> Overzicht obsolete onderzoeken en eventueel alternatief  

 

 

 

Spoedlijn Cardiologie 

Sinds 1 juli 2020 biedt Cardiologie externe verwijzers een betere bereikbaarheid  in het keuzemenu van de 

telefoon van het secretariaat Hart-en Vaatcentrum. 

Voor de zekerheid de werkwijze: 

Bel 058- 2866220, u krijgt dan een bandje, maar zonder dit af te luisteren kiest u een 9. U wordt dan direct 

doorgeschakeld naar een beschikbare telefoonlijn op het secretariaat. 

  

Wij hopen hiermee onze dienstverlening naar tevredenheid te hebben verbeterd. 

 

 

 

Verzoek aan huisartsen: stuur verwijsbrief op dezelfde dag  

Graag attenderen wij u op het volgende: 

Met enige regelmaat lopen we bij het maken van afspraken er tegen aan dat niet elke huisarts de 

verwijsbrief op dezelfde dag verzendt. 

Er zijn tientallen voorbeelden waarbij tussen de start van de verwijzing en het daadwerkelijk ontvangen van 

de verwijsbrief meerdere dagen en soms wel weken zit. 

Als de patiënt al wel snel belt en de afspraak wordt ingepland, maar nog niet inhoudelijk weten waarvoor, 

kan deze verwijsbrief achteraf niet meer worden gekoppeld aan de verwijzing. 

Hierdoor mist de specialist informatie betreffende de verwijzing. Als de afspraak ook al snel plaatsvindt, 

betekent dit dat de specialist de verwijsbrief niet meer ziet. Om deze informatie dan toch voor de afspraak 

te verkrijgen belt de poli met de huisartsenpraktijk om opnieuw/alsnog deze informatie aan te leveren. 

 

 

Planproces Echografieonderzoeken in Harlingen herzien 

Het planproces van Echografie onderzoeken in Harlingen is aan de achterkant in Epic herzien. 

Wat is er veranderd? Nu wordt rekening gehouden met de voorkeur voor Harlingen. Als u via Zorgdomein 

een Echografie onderzoek aanvraagt in Harlingen, dan wordt de patiënt nu ook op de werklijst van te 

plannen afspraken in Harlingen geplaatst (desgewenst afspraak in Leeuwarden ook mogelijk)  In het 

verleden was dit niet primair het geval, met zo nu en dan een foutieve planning tot gevolg. We hopen dat 

dit proces nu soepeler zal lopen. 

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/4ebfbb73-e008-412d-ba8c-70baa10ee9dd/Overzicht_obsolete_onderzoeken.docx


 

Als u zaken opvallen of u loopt ergens tegenaan dan horen we dit graag, zodat we dit voor u en uw 

collega’s kunnen oplossen. 

U kunt contact opnemen via telefoonnummer: 058 - 286 7435  

 

 

 

Onderzoek MDS 

De afgelopen anderhalf jaar zijn Friese huisartspraktijken met patiënten met het myelodysplastisch 

syndroom (MDS) benaderd om informatie aan te leveren. Met dit bericht willen wij jullie op de hoogte 

stellen van de voortgang en resultaten van het onderzoek. 

 

Vanuit het MCL wordt onderzoek gedaan naar MDS. Specifiek wordt er gekeken naar het ontstaan van 

infecties en het gebruik van antibiotica en andere anti-infectiemiddelen. Van de betreffende patiënten is de 

episodelijst met journaalregels en medicatiehistorie opgevraagd. 

  

Er is veel respons gekomen op de aanvraag. Daarmee hebben we een goed beeld kunnen krijgen van de 

Friese MDS patiënten. De analyses zijn nog gaande, maar via deze weg willen we graag alvast de eerste 

resultaten delen. Uit het onderzoek komt naar voren dat MDS patiënten na diagnose gemiddeld 4 maal 

vaker een anti-infectiemiddel gebruiken dan voor diagnose. MDS patiënten krijgen gemiddeld 5 keer per 

jaar een anti-infectiemiddel voorgeschreven, dit zijn voornamelijk antibiotica. 

  

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek. Zijn er nog vragen? Neem gerust 

contact op met de onderzoeker: mevr. Hanne Rozema, apotheker-onderzoeker via hanne.rozema@mcl.nl 

of 058-286 3483. 
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Medisch specialisten 

Nieuwe stafleden 

Januari                     

Dhr. P. Woudstra, cardioloog (fellow) 

Mw. I. Klein-Wieringa, reumatoloog 

Dhr. J.M. van Wagenberg, interventieradioloog 

Mw. M. van Schaik, longarts 

   

Vertrekkende stafleden 

Januari                    

Mw. E.J. oude Lohuis, gynaecoloog 

mailto:hanne.rozema@mcl.nl


 

 

 

   

  

 


