
 

 

jaargang 22   |    nummer 6   |   juli 2021  

 

 

  

 
 

 

Inhoudsopgave  

 

 

 

> Agenda 

> Nieuws 

   

 

 
 

 

Agenda  

 

 

 

Nieuwsbrief MCC 2021 

21 september 

26 oktober 

23 november 

21 december 
 

 

 

 

Save the date: Oldehovecursus! 

  

Vanwege de COVID-19 pandemie wordt de Oldehovecursus (de compagnonscursus van het 

adherentiegebied van het MCL) verplaatst naar het voorjaar van 2022. En ander moment in het jaar, maar 

wel op het mooie Ameland. We hopen dat u er weer bij bent! 

  



 

Week 1: 16-18 maart 2022 

Week 2: 30-31 maart en 1 april 2022 

  

Nb. Aanvullende informatie over programma en aanmelden volgt in het najaar. 

 

 

  

 
 

 

Nieuws  

 

 

 

 MCL concentreert oogoperaties 

Het Medisch Centrum Leeuwarden zal vanaf  5 juli 2021 alleen nog oogoperaties uitvoeren in Leeuwarden. 

De oogartsen blijven spreekuren houden in Harlingen. 

Momenteel worden vier dagdelen per week oogoperaties uitgevoerd in MCL Harlingen. Het gaat daarbij 

met name om staaroperaties. In Harlingen vinden wekelijks gemiddeld 20 van deze ingrepen plaats. Bij de 

operatie wordt gebruik gemaakt van een geavanceerde stereomicroscoop. 

Het MCL beschikt nu over twee van dergelijke microscopen, één in Harlingen en één in Leeuwarden. Eén 

van deze microscopen is echter defect en kan niet worden gerepareerd. In afwachting van de 

doorontwikkeling van MCL Harlingen wordt de microscoop vooreerst niet vervangen. 

Dat betekent dat oogheelkundige ingrepen alleen nog in Leeuwarden worden uitgevoerd. De oogartsen 

blijven spreekuur houden in Harlingen; voor reguliere controles en voor- en nazorg en niet-operatieve 

ingrepen kunnen patiënten dus in Harlingen terecht. Andere oogheelkundige behandelingen, waaronder 

Avastin-injecties bij maculadegeneratie, blijven in Harlingen plaatsvinden. 

 

 

Verwijzingen naar MCL en triage  

Graag uw aandacht voor verwijzingen naar het MCL. Vanwege het grote aantal verwijzingen, worden bij 

een aantal vakgroepen verwijzingen vooraf beoordeeld. 

U kunt bij het verwijzen kiezen voor meerdere producttypes onder andere: regulier, verkorte toegangstijd of 

spoed (= dag 0 + bellen met –dienstdoende- specialist) . Het verzoek is om in de verwijsbrief duidelijk aan 

te geven wat de achterliggende medische reden is voor verwijzing verkorte toegangstijd, zodat hier 

rekening mee gehouden kan worden bij  de triage. 

  

  

Specifiek voor de Maag Darm en Leverziekte, graag uw aandacht voor het volgende:  

1. Het gebeurt met enige regelmaat dat een patiënt direct na verwijzing  naar het secretariaat MDL 

belt om een afspraak te maken. Aangezien de verwijzingen eerst beoordeeld moeten worden, 

levert dit zowel voor de patiënt als voor ons secretariaat soms tot een vervelende situatie. We 

willen u dan ook verzoeken uw patiënt erop te wijzen dat hij/zij van ons bericht krijgt (na triage) en 



 

niet zelf de afspraak kan maken. 

2. Regelmatig worden patiënten met een spoed of semispoed verwijsindicatie naar ‘elders’ 

verwezen omdat de wachttijd daar op papier korter is. Een aanzienlijk deel van deze patiënten 

wordt na het stellen van een ongunstige diagnose elders alsnog met spoed naar het MCL 

verwezen  voor verdere diagnostiek en behandeling. Voor spoed en semispoed indicaties is de 

wachttijd kort omdat we hier rekening mee houden op de polikliniek. Het verzoek is dan ook om in 

deze situaties de patiënt primair naar het MCL te verwijzen om onnodige wachttijden en eventuele 

dubbele onderzoeken te voorkomen. 

3. Een patiënt van wie de verwijzing als regulier wordt beoordeeld, ontvangt van ons een brief met 

een indicatie van de wachttijd. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt ervoor kiest om een 

verwijzing naar ander ziekenhuis te vragen als deze de wachttijd te lang vindt. 

 

 

 

Producttypes in ZorgDomein 

Wij willen u attenderen op het onderscheid in producttypes op het moment dat u gaat verwijzen; kiest u 

voor meekijkconsult of stadspoli.  

1. Met het ‘meekijkconsult’ bedoelt wordt een digitaal meedenkconsult, dit is gekoppeld aan alle 

specialismen. Zie voorbeeld

 

2.  Verwijzingen naar de Stadspoli staan vermeld als producttype ‘verwijsafspraak Stadspoli’, dit is 

op dit moment alleen mogelijk bij Dermatologie, Gynaecologie en Interne geneeskunde. Zie print 

screen.

 

 

 

 

Spoednummer radiologie 

Wij merken dat het spoednummer van de polikliniek Radiologie voor huisartsen, niet altijd door alle 

huisartsen wordt gebruikt. 

Hierdoor staat de huisarts te lang in de wachtrij wanneer er met de polikliniek Radiologie wordt gebeld. 

Wij willen graag bij alle huisartsen onze spoednummer opnieuw onder de aandacht brengen, wat ook 

gebruikt kan worden voor collegiaal overleg. 



 

  

Het spoednummer van de polikliniek Radiologie voor huisartsen is: 058 – 286 7822. Dit nummer is alleen 

bedoeld voor huisartsen en mag zeker niet aan derden worden meegegeven. 

Het spoednummer is ook te bereiken via de huisartsenlijn: 058 -  286 6700  

   

 

 

 

Huisartsenlijn MCL 

Het MCL heeft per 3 mei 2021 de speciale huisartsenlijn (058) 286 6700 geopend.  Huisartsen die 

collegiaal overleg wensen met een specialist in het MCL kunnen dit nummer bellen en worden dan met 

voorrang doorverbonden met de gewenste polikliniek. Huisartsen die gebruik maken van de MCC-app 

kunnen natuurlijk ook rechtstreeks bellen met het nummer van de specialist dat in de app is opgenomen. 

 

   

 

 

Screening oudere patiënt op de Spoed Eisende hulp 

Per 1 juli 2021 worden in het MCL  patiënten van 70 jaar en ouder bij binnenkomst op de Spoedeisende 

hulp (SEH)   tijdens de triage gescreend op kwetsbaarheid met de zogenoemde APOP-screener (Acuut 

Presenterende Oudere Patiënt). 

Een hoog risico-uitslag beïnvloedt het besluit over wat er met de patiënt gebeurt.  Bij een hoog risico zijn 

er  beschermende maatregelen nodig op de SEH. Een groot deel van deze hoog risicopatiëntengroep 

wordt vanaf de SEH opgenomen in het ziekenhuis.  Hiervan zullen degene met een hoog risico op zowel 

het functionele als cognitieve domein  verder geriatrisch in kaart worden gebracht middels consultatie van 

de klinisch geriater.  Een deel wordt echter ontslagen en gaat terug naar zijn/haar eigen 

woonomgeving.  Dan is de huisarts weer de regie-voerend arts die vervolgens kan overwegen hier (extra) 

aandacht aan te besteden door bijvoorbeeld herstel te monitoren, een  praktijkondersteuner in te 

schakelen of verdere analyse te verrichten van bijvoorbeeld vallen of geheugen of daarvoor te verwijzen. 

De uitslag, zowel het hoge als het lage risico van de screening staat in de ontslagbrief die u als huisarts op 

de gebruikelijke wijze ontvangt.   

 

Telefonische nazorg bij ontslag naar huis vanaf SEH 

Een verpleegkundige van de SEH belt de patiënten met een hoog risico-uitslag binnen 24 uur na ontslag. 

Tijdens dit telefoongesprek beantwoordt hij/zij eventuele vragen van de patiënt en herhaalt de 

verpleegkundige de ontslaginstructies. Indien nodig neemt de SEH- verpleegkundige contact op met de 

huisarts. 

 

Betekenis van de uitslag APOP-screener 

> Lees verder 

Achtergrond APOP-screener 

> Lees verder 

 

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/ba3db0ab-0e90-b479-e592-52ddbe394ee8/huisartsnieuwsbrief_nieuw.pdf
https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/ba3db0ab-0e90-b479-e592-52ddbe394ee8/huisartsnieuwsbrief_nieuw.pdf


 

   

 

 

 

Medische Psychologie en huisartsverwijzingen in het MCL. 

De vakgroep Medische Psychologie van het MCL heeft ruimte voor rechtstreekse verwijzingen van uw 

patiënten. 

Op dit moment is er sprake van een relatief korte wachtlijst, zodat patiënten vrij snel in zorg genomen 

kunnen worden. 

Daarbij leveren wij graag zorg op maat, waarbij het mogelijk is om de consultvorm aan de mogelijkheden 

van de patiënt aan te passen. 

We bieden contacten face to face, middels beeldbellen of telefonisch, eventueel ondersteund door e-

health. 

Wij staan klaar voor u en uw patiënt! 

Indicatie: 

U kunt patiënten bij wie psychische problemen samenhangen met één of meer lichamelijke problemen 

en/of met een medische behandeling, verwijzen. 

  

N.B.: Patiënten die bij Menzis, Anderzorg en Hemazorg zijn verzekerd, kunnen niet worden verwezen. Ons 

zorgaanbod wordt door deze verzekeraars niet vergoed. 

 

Hoe te verwijzen: 

U kunt de Medische Psychologie in Zorgdomein vinden via:  

1. GGZ Jeugdzorg en Volwassenen geestelijke gezondheidszorg. 

2. Er is een nieuw zorgdomein verwijs formulier voor SOLK patiënten. 

3. Een digitale patiënt informatiefolder is toegevoegd aan de verwijzing. 

4. Een meedenkconsult wanneer u een concrete vraag heeft die digitaal te beantwoorden is of 

twijfelt over de mogelijkheid om te verwijzen 

> Lees verder 

 

   

 

 

 

MCC gesloten in de vakantie  

Wegens vakantie is het MCC van 02-08-2021 t/m 13-08-2021 gesloten. Wij wensen u een 

fijne vakantie toe! 

  

 

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/9e1cf4b7-838c-f749-423a-8e9414b43897/huisartsverwijzingen_MP_nieuw_nieuwsbrief.pdf

