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23 november 2021 

19.30-21.30 uur Webinar acute kindergeneeskunde 

> Aanmelden webinar 

 

 

Nieuwsbrief MCC 2021 

25 november 

21 december 

  

 

 

Save the date: Oldehovecursus! 
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http://mccleeuwarden.nl/formulieren/klinische-les-acute-kindergeneeskunde


 

  

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 

 

 

Post-COVID zorg 

De Post-COVID zorg is nog in volle gang en de verwachting is dat dit ook de komende maanden nog heel 

erg nodig zal zijn. Om de zorg voor de patiënten met langdurige klachten na een COVID infectie goed te 

kunnen stroomlijnen is er een gezamenlijk met 1e en 2e lijns zorgverleners voor de noordelijke provincies 

een handreiking geschreven. Zodat we eenduidig de zorg voor deze patiënten groep kunnen leveren in de 

cure, care en de preventieve zorg en dat we zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. 

In het stroomschema op de eerste pagina, leest u in samenvatting, welke patiënten met verschillende 

klachten bij welke zorgverlener terecht kunnen. 

> Handreiking 

  

  

 

WLZ en meekijk-/meedenkconsulten 

Voor patiënten  met een WLZ behandeling is het niet altijd mogelijk om een meedenk- en meekijkconsult 

aan te vragen. 

Bijgevoegde brief geeft verduidelijking over mogelijkheden en beperkingen  bij deze categorie patiënten. 

  

Verwijzing naar de mammapoli, puntjes op de i 

Om de verwijzing naar de mammapoli zo goed mogelijk te laten verlopen en zo optimaal mogelijk gebruik 

te maken van de beschikbare plekken willen we u vragen het juiste afspraaktype te gebruiken: 

  

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/8a8d1305-4afb-0819-2603-68594d09ee36/Handreiking_Noordelijk_Initiatief_Multidisciplinaire_Samenwerking_Long_COVID_versie_4.0_2021_10_01_.01.pdf
https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/d6ad970f-ed82-0d22-b996-49971a997842/Notitie_WLZ_en_meekijkconsulten.pdf


 

- Bij een Birads 0  vanuit het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker maakt u gebruik van het verwijstype: 

Echo mamma in verband met BIRADS 0 rechts / links 

- Bij een ‘standaard verwijzing’ vanuit het Bevolkingsonderzoek of omdat u een afwijking heeft gevoeld of 

bij pijn- of andere klachten maakt u gebruik van de combinatieafspraak:  ZD heelkunde mammapoli 

combinatieafspraak MCL Leeuwarden 

- Bij screening voor familiaire belasting, vermoeden van erfelijkheid gebruikt u het afspraaktype:  ZD 

heelkunde familiaire belasting mammacarcinoom combinatieafspraak MCL Leeuwarden 

  

Alvast bedankt voor uw medewerking.   

  

 

Zelf plannen van beeldvormend onderzoek in MCL: MCL start pilot met röntgenfoto’s 

Vanaf donderdag 1 april 2021 kunnen patiënten met een mijnMCL-account zelf online een afspraak maken 

voor een röntgenfoto. Momenteel moeten patiënten voor een röntgenfoto bellen met het afsprakenbureau 

van de poli Radiologie om een afspraak te maken. Met deze nieuwe werkwijze wil het MCL zorgen voor 

efficiëntere en patiëntvriendelijke zorg. Het geeft patiënten de mogelijkheid om thuis in alle rust een 

afspraak op een voor hen geschikt moment in te plannen. 

 

Hoe werkt het? 

Zodra de zorgdomeinaanvraag is verwerkt voor de afdeling Radiologie (zowel Leeuwarden als Harlingen), 

ontvangt de patiënt een melding (mail of sms) dat er een bericht klaarstaat in mijnMCL. Na inloggen in 

mijnMCL kan de patiënt zelf een geschikte datum en tijd kiezen. 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 bellen met de afdeling Radiologie. Als patiënten meer willen weten over 

mijnMCL, dan kunt u hen verwijzen naar www.mcl.nl/mijnmcl.  

 

Alleen röntgenfoto’s plannen mogelijk 

Op dit moment kunnen patiënten alleen voor een röntgenfoto een afspraak plannen. Er worden op de 

afdeling radiologie ook echo’s, CT-scans, MRI-scans en andere afspraken gepland. Een afspraak voor 

deze onderzoeken kunnen patiënten niet plannen via mijnMCL. 

 

Wat verwachten we van de huisarts? 

Voor u verandert er niets aan de manier van verwijzen via Zorgdomein. Wel stellen we het op prijs als u uw 

patiënten wilt wijzen op deze nieuwe manier van afspraken maken. Op de zorgdomein-print staat voor de 

patiënt uitleg over deze nieuwe manier van afspraak maken. Geef deze daarom mee aan de patiënt. 

Behandel- en verwijsschema wondzorg huisarts 

> klik hier voor de schema 

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/92ea6373-c0c8-bb60-bdd2-c5b5be41df1e/Werkwijze_Regiefunctie_wondzorg_Friesland.pdf


 

  

 

 

Mutaties 

 

 

Specialisten oktober/november 

Nieuwe stafleden 

Dhr. H.E. Boersma, internist vasculaire geneeskunde 

Mw. R. Stienstra, internist-infectioloog 

Dhr. W. van der Veen, GZ-psycholoog 

Mw. Y. de Haan, MDL- arts 

 

 

Vertrekkend staflid 

Dhr. H.J.A. Jebbink, MDL-arts 
 

 


