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Start  echocardiografie 
 

Per direct is er een diagnostisch onderzoek voor de huisartsen aan het 
ruime pallet van DCWF toegevoegd: echocardiografie. Na vruchtbaar 

overleg met kaderhuisarts Bart van Oostendorp, vakgroep Cardiologie en 
de Medisch Adviesraad van DCWF is besloten dit diagnostisch onderzoek 

per direct beschikbaar te stellen. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u 
het aanvraagformulier. Dit formulier is ook via de gebruikelijke weg te 

bestellen of te downloaden (via de website van DCWF).  
 

De werkwijze is als volgt: 
U maakt gebruik van het speciaal hiervoor ontwikkelde aanvraagformulier 

van het DCWF. Het volledig ingevulde formulier hoeft niet vooraf te worden 

gefaxt, maar kunt u meegeven aan de patiënt. Voor de uitvoering van dit 
onderzoek is het noodzakelijk dat de patiënt een afspraak maakt op één 

van de op het formulier genoemde locaties. De openstelling en 
telefoonnummers staan achter de locaties genoemd. U kunt de uitslag 

binnen 48 uur verwachten via een edifact bericht. 
 

U wordt verzocht geen contact op te nemen met de echo-laboranten zelf 
over afspraken of uitslagen. Dit verstoort het werkproces op de echokamer. 

Afspraken worden gemaakt via de afsprakenlijn van de poliklinieken. Voor 
overleg over uitslagen vragen wij u contact op te nemen met een 

cardioloog. 
 

De echo wordt door alle verzekeraars vergoed. Het onderzoek kost 
ongeveer 100 euro en wordt ten laste gebracht van het eigen risico van de 

patiënt. 

Pathologieformulieren met barcode 
 

Over een aantal weken worden ook de aanvraagformulieren voor 
pathologische onderzoek (histologie en cytologie) voorzien van een 

gepersonaliseerde barcode. Deze barcode is al gebruikelijk op de KCL- en 
MML-aanvraagformulieren. Nieuwe bestellingen worden dan standaard met 

barcode geleverd. U kunt de oude formulieren blijven gebruiken. 
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Verbetering telefonie DCWF 
 

Om de telefonische bereikbaarheid van het DCWF te verbeteren krijgt u 
sinds een aantal maanden geen keuzemenu meer te horen als u naar DCWF 

belt maar een ‘echte’ receptioniste. Zij doen hun uiterste best om u en uw 
patiënten op de juiste plek uit te laten komen. Uiteraard kunt u ook 

rechtstreeks de betreffende afdeling bellen. Onderstaand een schema met 
directe telefoonnummers: 

 
huisartsenlijn 0229-257524  

onderzoeksafdeling telefoon wie neemt op: openingstijden

Trombosedienst spoedlijn 0229-257625 / 0229-257257 analist TD / receptie WFG 8.30-17.00 uur

Bloedafname thuis en vervoer van materialen 

en formulieren van en naar de praktijk 0229-257272 analist  8.00-17.00 uur

Radiologie 0229-208537 dienstdoende radioloog 8.30-17.00 uur

Vaginale echo onderzoek 0229-257829 poli gynaecologie 8.30-17.00 uur

Cardiologie 0229-257219 functie laborant 8.30-17.00 uur

Longfunctie 0229-257822 poli longgeneeskunde 8.30-17.00 uur

Nucleaire onderzoek 0229-257166 receptie nucl.geneesk. 8.30-17.00 uur

Klinisch Chemisch Laboratorium 

(bloedonderzoek) 0229-257624 analist KCL 8.00-17.00 uur

Uitslagen Medisch Microbiologisch 

Laboratorium (MML/Comicro) 0229-257907 secretariaat MML 8.30-17.00 uur

Pathologisch Anatomisch Laboratorium 

(PA/Symbiant) 0229-208031 dienstdoende analist 8.30-17.00 uur  

Nascholingskalender 2015 
 

De nascholingskalender 2015 staat op de website van DCWF: 

http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/  
Noteer vast in uw agenda:  

- 24 augustus nascholing ‘Kijken met geluid’ (echocardiografie-
gynaecologische echo-reguliere echo) poli Heerhugowaard 

  - 1 en 2 oktober DUO-dagen te Heerenveen 

  - Nascholing radiologie in Hoorn; waarschijnlijk in november,  
  datum volgt binnenkort 

Twitter 
 

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

 

 

http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/
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Gewijzigde aanvraag formulieren 
 

- Trombosedienst (contactgegevens) 
- Echocardiografie (geheel nieuw diagnostisch onderzoek) 

 

DRINGEND VERZOEK: loopt u even door alle in de praktijk aanwezige 
aanvraagformulieren en bewaar alleen de juiste versies (zie rechter kolom).  

Dit om foutieve verwijzingen of vervelende situaties voor patiënten te 
voorkomen. De laatste versies zijn ook te downloaden via de website van 

DCWF.  
 

Formulier 

geldige 

versiedata 

KCL 

nov-14, 

jan-15 

MML/Comicro mrt-14 

Pathologie Cervix mrt-14 

Pathologie Histologie mrt-14 

gynaecologische echo apr-13 

Cardiologie 

mrt-14, 

jan-15 

longfunctie onderzoek jan-15 

Radiologie 
okt-14, 
jan-15 

nucleaire geneeskunde nov-12 

(her)aanm.trombosedienst 

April-13 

en juni-15 

Echocardiografie Juni-15 

 
Jaarverslag 2014 
 
Het jaarverslag 2014 van DCWF is te downloaden via de website: 
http://dcwf.nl/over-dcwf/jaarverslagen/   

http://dcwf.nl/over-dcwf/jaarverslagen/
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Verwijsapp DCWF app.dcwf.nl 
 
Steeds meer medische professionals in West-Friesland maken er gebruik 

van: de verwijsapp van DCWF, te gebruiken op zowel pc als smartphone. 

Alle regionale verwijsafspraken zijn nu direct en overal beschikbaar. De 
verwijsafspraken worden voortdurend aangevuld en verbeterd. 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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