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Agenda  

 

 

 

MCC nieuwsbrief 

30 juni 

22 september 

25 oktober 

24 november 

20 december 
 

 

Uitnodiging symposium 

Namens Hiltje de Graaf ontvangt u deze uitnodiging voor het symposium “Uit het hart van de zorg” op 13-

07-2022 . 

Graag aanmelden bij deelname. 

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/a975d7f8-77e6-7342-1861-44c906619486/2022_Uit_het_hart_van_de_zorg.01.pdf


 

Uitnodiging symposium 

Wat ons bindt… Samenwerken door de lijnen heen 

Dinsdag 5 juli 2022 

 

De afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG heeft als missie om een 

bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en de zorg voor 

kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de regio Noord-Nederland. Co-creatie tussen onderzoek, 

onderwijs, opleiding en de zorgprofessionals in de praktijk staat hierbij centraal. Hiervoor zoeken wij 

continu de verbinding tussen onze afdeling en de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit de 

regio én de medisch specialisten in het UMCG en de regio.  
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Nieuws  

 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Marga Driessens, ik ben 56 jaar, getrouwd met Henk en woon in Nijeholtpade. Ik werk 

inmiddels 12,5 jaar in het MCL, tot voor kort als senior staffunctionaris Raad van Bestuur. Inmiddels heb ik 

formeel het stokje overgenomen van Maaike Zuur. Gelukkig ben ik niet helemaal onbekend op het terrein 

van samenwerking tussen huisartsen en andere verwijzers en specialisten. Ik heb eerder Maaike 

waargenomen en mijn vorige functie in Tjongerschans was onder andere accountmanager verwijzers. Ik 

heb in 2006 aan de wieg gestaan van de introductie van ZorgDomein en het Verwijsmodel in Friesland, 

samen met de FHV en alle Friese ziekenhuizen. Mijn achtergrond is verpleegkundige, leidinggevende van 

een verpleegafdeling en heb het grootste deel van mijn werkzame leven gewerkt in staf- en adviesfuncties, 

altijd in een ziekenhuis. Daarnaast heb ik een tijd daarnaast gewerkt als docent voor de VVT sector. 

  

Inmiddels is mijn functienaam gewijzigd in Coördinator Integrale zorg en MCC, want het gaat ook over 

brede samenwerking in de regio. 

Zorg in Nederland en ook in Friesland is erg in beweging en we staan de komende 10 jaar allen voor 

dezelfde grote uitdagingen:  

 Verdubbeling (en verzwaring) van de zorgvraag 

 Tekorten aan zorgprofessionals en mantelzorgers 

 Vernieuwing en efficiënter maken van het zorgaanbod (technologie) 

https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/54da8ab3-16e2-6d6a-5f48-c10987af29fa/Uitnodiging_symposium.pdf


 

 Borgen van kwaliteit en veiligheid in een snel veranderend zorgveld 

 Hoe kan de zorg toegankelijk en toekomstbestendig blijven in deze regio 

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan al deze uitdagingen en om samen de Juiste Zorg Op de Juiste 

Plek te kunnen organiseren. Dit samen met jullie en alle andere professionals in het medisch, 

verpleegkundig/verzorgend en sociaal domein. Ik hoop jullie  te ontmoeten tijdens kwaliteitscycli of andere 

bijeenkomsten en anders op de Oldehovecursus in 2023.   

Voor vragen, opmerkingen, sparren, kennismakingsgesprek of wat dan ook maar; neem gerust contact met 

mij op. 

Ik werk fulltime en mijn telefoonnummer is 058 2861307, mijn mailadres is marga.driessens@mcl.nl, ook te 

bereiken via het bekende mailadres mccleeuwarden@mcl.nl. 

  

Wat mij betreft; op naar een goede samenwerking! 

 

 

 

 

Perspectieven van huisartsen over dementie diagnostiek en verwijsredenen 

Het Medisch Centrum Leeuwarden (Liesbeth Hempenius, klinisch geriater & Niek Verwey, neuroloog) 

en het UMCG (Barbara van Munster, hoogleraar interne geneeskunde ihb ouderengeneeskunde- 

Geriatrie & Marlise van Eersel, internist ouderengeneeskunde) werken samen aan dit onderzoek in 

het kader van het landelijke ABOARD-project (www.aboard-project.nl). ABOARD, voluit A 

Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease, is een grootschalig onderzoeksproject dat 

wordt uitgevoerd door een landelijk, multidisciplinair consortium waarin 32 partners samenwerken 

aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van Alzheimer. 
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Specialisten juni 

Nieuwe stafleden 

Mw. F.S.W. van der Wolf- de Lijster, radioloog 

 

Vertrekkende stafleden 

Dhr. H. Balink, nucleair geneeskundige 

Dhr. D. van Schelven, nucleair geneeskundige 
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mailto:mccleeuwarden@mcl.nl
http://www.aboard-project.nl/
https://mcusercontent.com/a99a351b87119c9336cb744e4/files/8c2a5444-f093-23d6-89a9-11a3eb95f2d3/Oproep_huisartsen_interview_dementie_diagnostiek_Friesland.pdf


 


