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23 november 2021  

19.30-21.30 uur Webinar acute kindergeneeskunde 

 

 

Nieuwsbrief MCC 2021 

28 oktober 

25 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  

 

 

 

Taalbarrière patiënten 

Soms is het vanuit de verwijsbrief niet duidelijk dat er sprake is van een taalbarrière. Het is voor de 

huisartsen van groot belang dit wel te weten zodat we hierop kunnen anticiperen en eventueel een tolk 

kunnen reserveren. Het verzoek is of deze informatie wel opgenomen kan worden in de verwijsbrief in 

zorgdomein. Zo kunnen we de zorg samen beter maken. 

Bij voorbaat dank! 

   

 

 

Voorkomen van het ontvangen dubbele uitslagen 

Een HAP heeft 1 zorgmailadres voor de Praktijk. Daarnaast kan een HA een eigen ZorgMail adres hebben. 

dit kan, is niet verplicht. 

Bij het invoeren van een HA in Epic wordt in de ZorgMail databank gekeken naar deze ZorgMail adressen. 

Zijn er ZM adressen op naam, dan voeren we die in. is er alleen een ZM adres van de praktijk dan voeren 

we die in bij de HA gegevens. 

Er zijn ook HAP die aangeven alles op de HAP ZM adres te willen hebben en die worden dan zo ingesteld. 

  

Mogelijke oplossing: alle HA behorende bij 1 HAP hetzelfde ZorgMail adres (van de HAP) geven (in Epic). 

Dan komt alle correspondentie van het MCL op dat ZorgMail adres binnen. Op die manier worden 

dubbelingen eruit geknipt. Als de HAP daar geen problemen mee heeft dan kunnen we dat vrij snel 

aanpassen. De HAP moet het dan wel hebben ingesteld om te ontvangen in eigen systemen. Als dat geen 



 

probleem is dan kan MCL dit ZorgMail adres aanpassen. 

  

   

 

 

 

Tijdelijke poliklinische patiëntenstop endocrinologie en vasculaire geneeskunde 

Op dit moment is het erg druk op de poli’s endocrinologie en vasculaire geneeskunde van de Interne 

Geneeskunde in het MCL. Hierdoor blijkt het al moeilijk om reeds bekende controle-patiënten allemaal in te 

plannen. Inventarisatie in de regio laat zien dat er in de andere Friese ziekenhuizen wel voldoende plek is. 

Derhalve het verzoek om patiënten met een specifiek endocrinologisch dan wel vasculair probleem 

voorlopig niet naar het MCL te verwijzen, maar naar één van de andere Friese ziekenhuizen. Problemen 

die ook door een algemeen internist gezien kunnen worden, mogen uiteraard wel naar het MCL verwezen 

worden. 

Wij houden u op de hoogte wanneer de capaciteit op de endocrinologie en vasculaire geneeskunde weer 

voldoende is om nieuwe verwijzingen te ontvangen. 

   

 

 

 

ECG apparaten in de huisartsenpraktijk 

Een groot deel van de huisartsen maakt al jaren ECG's via het ECG-managementsysteem van het MCL. 

De destijds geleverde apparaten zijn echter aan vervanging toe en het servicecontract is inmiddels 

verlopen. De huidige werkwijze via het ECG-managementsysteem zal dan ook verdwijnen. Er is overleg 

geweest tussen de CoLeo en de afdeling cardiologie hoe de service van ECG-beoordeling door de lokale 

cardiologen kan worden voortgezet. 

Het voorstel is een verwijsmogelijkheid voor beoordeling van ECG's via Zorgdomein, waarbij het ECG als 

bijlage wordt meegezonden. De huisarts zal hiervoor echter wel een ECG-apparaat nodig hebben. 

Momenteel is er een aanbestedingstraject opgestart, waarbij er wordt gekeken welk ECG-apparaat 

hiervoor het meest geschikt is en welke kosten dit met zich mee zou brengen. De huisartsen die al een 

goed functionerend ECG-apparaat hebben, kunnen deze gewoon blijven gebruiken.  

Uiteraard wordt er naast de kwaliteit en bruikbaarheid van het ECG-apparaat ook gekeken naar garantie, 

onderhoud en een adequate servicedesk. Vanuit CoLeo hopen we eind dit jaar met een passend voorstel 

te kunnen komen.  

 

   

 

 

In mijnMCL kopie opvragen beelden onderzoek  

Vanaf 15 september is het mogelijk als patiënt, via mijnMCL een aanvraag te doen voor een kopie van 

beeldmateriaal van zijn of haar onderzoek dat heeft plaatsgevonden binnen het cMBT. 

Voorheen werd de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde gebeld, gemaild of persoonlijk benaderd 

om de beelden voor de patiënt op een cd te plaatsen. 

Dan werd de patiënt verwezen naar de website van het MCL om via het formulier een aanvraag te doen bij 

de directie. 



 

Er is nu ook een andere mogelijkheid. Naast dat er via de website van het MCL om een kopie gevraagd 

kan worden, kan dat nu ook via mijnMCL. 

Uiteraard dient de patiënt wel over een actief mijnMCL account te beschikken. Voor patiënten die geen 

mijnMCL-account hebben, of waarbij het mijnMCL-account nog niet geverifieerd is met een geldig ID-

bewijs, geldt nog de normale werkwijze, namelijk via de website van het MCL opvragen bij de directie.   

Als patiënten meer willen weten over mijnMCL, dan kan er verwezen worden naar www.mcl.nl/mijnmcl. 

 

   

 

 

 

Patiënten met positieve iFob 

Wanneer een patiënt een positieve iFob uitslag heeft, dan wordt de patiënt door BVO noord ingepland voor 

BVO onderzoek. 

Het is in dit geval niet nodig om een Zorgdomein verwijzing sturen. 

 

   

 

 
 

 

Nieuws Stadspoli Leeuwarden  

 

 

 

Uitbetaling meedenk- en meekijkconsulten  

De eerste uitbetaling heeft plaats gevonden in juni 2021 en de volgende uitbetaling zal na het derde 

kwartaal 2021 plaats vinden en vanaf dan elk kwartaal. 

Huisartsen die niet lid zijn van CoLeo dienen eenmalig hun gegevens door te geven via de volgende link: 

https://www.formdesk.com/lhv1/aanmelding_MKC_Leeuwarden. Deze link kunt u ook terug vinden in de 

aanwijzingen van het Digitaal Meedenkconsult in ZorgDomein. De gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld. 

 

  

   

 

 

Meedenkconsulten aanvragen: 

 We merken dat de wijze waarop e.e.a. is ingericht in Zorgdomein soms voor verwarring zorgt. 

Zorgdomein heeft een aantal producttypes: Regulier, spoed, verkorte toegangstijd, combinatieafspraak, 

verwijsafspraak en een meekijkconsult. Het producttype ‘meedenkconsult’ bestaat vooralsnog niet in 

ZorgDomein vanwege technische bouw. 

In de verwijspraktijk kan dit tot verwarring leiden, mede doordat ziekenhuizen verschillende producten 

hebben gekozen bij de introductie van digitale verwijzingen en/ of Stadspoli verwijzingen. 

http://www.mcl.nl/mijnmcl
https://www.formdesk.com/lhv1/aanmelding_MKC_Leeuwarden


 

 

 
 

 

Nieuwe verwijsmogelijkheden en uitbreiding specialismen Stadspoli Leeuwarden 

De verwijsprofielen van de reeds op Stadspoli Leeuwarden actieve specialismen zijn uitgebreid met een 

aantal nieuwe verwijsmogelijkheden, te weten: 

  

Dermatologie 

·         Dermatomycose 

·         Milde acné 

·         Milde psoriasis 

·         Milde rosacea 

  



 

Gynaecologie 

·         Echo (ter uitsluiting van pathologie) 

  

Interne geneeskunde 

·         Advies DVT en antistolling 

·         Osteoporose 

  

Een volledig overzicht van de verwijsprofielen vindt u 

op https://www.stadspolileeuwarden.nl/verwijzer/ onder submenu "Verwijsprofielen".  

  

Voorts zijn we verheugd te kunnen mededelen dat er binnenkort twee nieuwe specialismen starten op de 

Stadspoli, te weten KNO en urologie. Zodra de definitieve startdatum van deze specialismen bekend is, 

hoort u dat uiteraard van ons.  

Als laatste graag uw aandacht voor onze huisartsen enquête (klik hier). De uitkomst van deze enquête 

gebruiken wij ter verbetering van onze service en voor de periodieke evaluatie van Stadspoli 

Leeuwarden met de zorgverzekeraar. U zou ons er enorm mee helpen als u de ingevulde enquête binnen 

twee weken retourneert naar e-mailadres StadspoliLeeuwarden@mcl.nl  . 

 

 

   

 

 
 

 

Mutaties  

 

 

Huisartsen 

Per 1 oktober 2021 stopt dhr. M.J. Treub als huisarts. 

Zijn praktijk zal vanaf 1 oktober 2021 voortgezet worden door:  

 Dhr. T. De Boer 

 

 

Splitsing huisartsenpraktijk De Haan 

Huisartsen Jelmer de Haan en Bart de Haan hebben in goed overleg besloten om de samenwerking in de 

maatschap te beëindigen. Dit betekent dat per 1 oktober 2021 er sprake is van twee, afzonderlijke 

huisartsenpraktijken.  

 

Jelmer de Haan blijft, samen met huisarts Claudia Ligthart Schenk, werkzaam in het huidige pand en gaat 

https://www.stadspolileeuwarden.nl/verwijzer/
https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/39832b99-0590-cee3-7cc7-be228cc5f303/Huisartsenevaluatie_Stadspoli.docx
mailto:StadspoliLeeuwarden@mcl.nl


 

verder als: 

Huisartsenpraktijk Nylân 

Nijlânsdyk 122 

8931 GN  Leeuwarden 

Telefoonnummer per 01-10-2021: 058-2072070 

 

Bart de Haan gaat werken op een andere, nieuwe locatie en verder als: 

Huisartsenpraktijk Het Zevenblad 

Zevenblad 15 

8935 RK  Leeuwarden 

Telefoonnummer per 01-10-2021: 058-2037575 

 

   

 

 

 

Specialisten 

Nieuwe stafleden oktober 

Dhr. H.E. Boersma, internist vasculaire geneeskunde 

Mw. R. Stienstra, internist-infectioloog 

 

Vertrekkend staflid september 

Mw. L. Vrolijk, internist 

   

  

 


