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BELANGRIJK bericht m.b.t. digitaal orderen en DTO 
 
Er is enige onduidelijkheid ontstaan over het digitaal orderen bij DCWF. Om te voorkomen dat de 
huisarts te maken heeft met verschillende portalen hebben wij willen wachten op de ontwikkeling van 
het ketenzorgportaal, om dit portaal na het gereedkomen van de vier ketens te  verrijken het digitaal 
orderen. Deze functionaliteit staat begin volgend jaar gepland. Mocht het onverhoopt zo zijn dat dit 
lastig realiseerbaar is, heeft DCWF besloten in dit geval  een alternatief ordersysteem aan te kopen. 
 
Dit alles betekent dat bij VGZ opgegeven kan worden dat in 2017 digitaal orderen mogelijk zal zijn.  
 
Over een DTO is met VGZ al in 2015 afgesproken dat de wijze waarop DCWF daar in onze regio 
invulling aan geeft recht geeft op de variabele beloning. Deze module kunt u zodoende ook declareren 
bij VGZ. 
Wij hopen met dit bericht de bestaande onduidelijkheid te hebben opgeheven. Bij vragen en/of 
opmerkingen horen wij graag (info@dcwf.nl).   
 
 
Aanpassen verzendtijd KCL uitslagen 
 
Vanaf medio augustus worden om zowel 16.30 als 17.00 uur dagelijks alle uitslagen van het KCL 
elektronisch verstuurd naar de huisartsenpraktijken. 
Hoe is dit tot stand gekomen? 
De vraag kwam bij huisartsen vandaan (kan DCWF het tijdstip van verzending vervroegen naar 16.30 
uur zodat we nog tijdens kantoortijd kennis kunnen nemen van de uitslagen zonder dat ik daarover 
moet bellen naar het KCL). Deze vraag werd besproken in de Medisch Advies Raad van DCWF en na 
overleg met het KCL en de ICT-afdeling van het Westfriesgasthuis is dit gerealiseerd.  

Faxproblemen  
 
Middels mailings (10 en 14 november) zijn de huisarts(praktijken) op de hoogte gehouden van de 
faxproblemen: 
Vanwege de faxproblemen is er een noodoplossing gemaakt. Het KCL/DCWF heeft nu een analoog 
faxapparaat waardoor verzending en ontvangst gegarandeerd is. Het enige nadeel is dat er een nieuw 
faxnummer noodzakelijk is.  
Het faxnummer voor het KCL is 0229-243795. Scannen en mailen naar 
kclbloedafname@westfriesgasthuis.nl blijft mogelijk. 
Ook de Trombosedienst heeft een analoog faxapparaat met faxnummer 0229-235612.   
We gaan er van uit dat dit een tijdelijke situatie is die opgelost wordt als het WFG overgaat naar een 
andere leverancier op 22 november. We betreuren de situatie en hopen met deze tijdelijke oplossing 
het faxverkeer weer te optimaliseren.  

Poli 7 (bloedafname) op 24 november om 16.00 uur gesloten 
 
I.v.m. een teambuilding is poli 7 om 16.00 uur gesloten op vrijdag 24 november. 
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Nieuw aanvraagformulier: medische beeldvorming 
 
Per heden is er een nieuw aanvraagformulier Medische Beeldvorming, dit vervangt het 
aanvraagformulier Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Samen met de beide afdelingen en de 
Medisch Adviesraad van DCWF is dit formulier tot stand gekomen. Voor op-/aanmerkingen kunt u 
mailen naar info@dcwf.nl.  
Helaas is het nieuwe mailadres van deze afdeling zojuist bekend gemaakt en staat nog niet op dit 
formulier: medischeBeeldvorming@westfriesgasthuis.nl. De mail die verzonden wordt naar het oude 
emailadres zal nog een jaar worden doorgestuurd.   

Benadering door industrie (NOAC’s)  
 
Dringend verzoek aan de huisartsen: mocht u direct benaderd worden door de industrie m.b.t. 
trombosedienst en/of NOAC’s graag melden bij DCWF (info@dcwf.nl). U kunt ook een reactie 
achterlaten bij de discussie op HAweb. 
 
 
Regiotafel 
 
Vanwege de mogelijke veranderingen in de antistollingsbehandeling, de bestaande afspraken weer 
opnieuw te bezien en vooral om een sluitende complicatieregistratie op te zetten, heeft DCWF de 
Regiotafel trombosezorg opgestart. De regiotafel zal ook adviseren over de toepassing van de DOAC's. 
 
De samenstelling van de Regiotafel trombosezorg is als volgt: 
Peter Grootenhuis, huisarts, kaderarts DM, voorzitter Regiotafel 
Jens Peter Hering, anesthesioloog, voorzitter antistollingscommissie WFG 
Jacobijne Wiersma, cardioloog 
Taco van der Ree, neuroloog 
Tanja van Maanen, internist/hematoloog 
Bea van der Kleij, ziekenhuisapotheker 
Philip Vos, openbaar apotheker 
Bart van Oostendorp, huisarts, kaderhuisarts CVRM 
Arno Wiersema, vaatchirurg 
Coos Molenaar, teamleider KCL/Trombosedienst 
Maarten Bongaerts, arts, medisch leider trombosedienst 
Henk Holtz, kwaliteitsmedewerker WFG 
Gerard Beukeveld, klinisch chemicus WFG 
Erik van de Sande, lid Raad van Bestuur ZWF, namens DCWF 
Mireille Soffner, tandarts 
Anja Willems, specialist ouderengeneeskunde van Omring 
Bart van Oostendorp, huisarts, kaderarts hart- en vaatziekten 

 
In principe zijn alle deelnemers gemandateerd door hun achterban.  
Zijn er vragen, wend je tot één van de deelnemers. DCWF zal de zorgverleners blijven informeren. 
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Mammastraat 
 
Er zijn door huisartsen vragen gesteld over de zogenoemde mammastraat. Daarbij ging het om het feit 
dat de huisarts altijd én een brief voor de chirurg én een brief voor de radioloog moet maken. Verder 
vroeg men zich af waarom de aanpak per ziekenhuis in de regio afwijkt.  
Daarom heeft DCWF besloten de zorg rond patiënten met verdenking op een maligniteit van de 
mamma te evalueren. Binnenkort komt een werkgroep bijeen die een en ander gaat bespreken.  
 
De deelnemers zijn: 
Marc Govaert, oncologisch chirurg 
Steven Wolberink, radioloog aandachtsgebied mammazorg 
Saskia Martinali, unithoofd radiologie 
Ramon Schagen, huisarts 
Anke Petra Jellema, huisarts 
Vincent Cliteur, patholoog anatoom, mamma sneldiagnostiek 
Caroline Broers, unithoofd chirurgie 
Marlène Kok, oncologisch verpleegkundige  
Kitty Loos, DCWF/ZWF 
Erik van de Sande, lid Raad van Bestuur ZWF, namens DCWF 

 
Zijn er vragen, wend je tot één van de deelnemers. DCWF zal de zorgverleners blijven informeren. 
 
 
Resultaten huisartsen tevredenheidsonderzoek  
 
Dit onderzoek van DCWF wat liep tot medio september leverde nuttige informatie op al was de 
respons minimaal (23). Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit 4 onderdelen: DCWF, Klinisch 
Chemisch Laboratorium, Radiologie en Medisch Microbiologisch Laboratorium/Comicro met als doel 
inzicht te krijgen in de mening van de huisarts en zo nodig de dienstverlening te verbeteren. De 
resultaten zijn besproken in de medisch adviesraad van DCWF en worden tijdens de 
leveranciersafspraken met de diagnostische afdelingen besproken.  
 
 
Financiële informatie aan patiënten 
 
Patiënten met vragen over prijzen van consulten in het Westfriesgasthuis, ziekenhuis-behandelingen 
en informatie over het financieringssysteem van ziekenhuizen (DBC’s) kunnen gesteld worden via het 
emailadres: 
watbetaalik@westfriesgasthuis.nl en via telefoon 0229 208102. Het secretariaat van de afdeling 
Financiën en Zorgadministratie is altijd bereid uitleg hierover te geven en prijsopgaven te verstrekken. 

Twitter 
 
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het DCWF en volg ons op Twitter: 
@DCWestfriesland 
 

mailto:watbetaalik@westfriesgasthuis.nl


 

     Editie november 2016 • nr.31 •  info@dcwf.nl 

Nieuwsbrief 

 
 
Nascholingskalender 2016/2017 
 

De nascholingskalender 2016 staat op de website van DCWF: 
http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/  
 
Begin december wordt de nascholingskalender 2017 geplaatst. 
 

 
 
Verwijsapp DCWF: app.dcwf.nl 
 
Steeds meer medische professionals in West-Friesland maakt er gebruik van: de verwijsapp van DCWF 
(http://app.dcwf.nl/), te gebruiken op zowel pc als smartphone. Alle regionale verwijsafspraken zijn nu 
direct en overal beschikbaar. De verwijsafspraken zijn recent weer aangevuld en gewijzigd. U kunt de 
verwijsapp als snelkoppeling op uw smartphone zetten of als bladwijzer op uw bureaublad. Zo hebt u 
altijd direct toegang.  
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom via k.loos@dcwf.nl 
 
U kunt zich aan/afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen aan: info@dcwf.nl 
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