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Symposium DCWF op 5 juni 2013 
 

Op donderdag 5 juni organiseert DCWF 
voor de vijfde keer haar jaarlijkse 

symposium. Er is accreditatie voor de 
huisartsen en medisch specialisten 

aangevraagd. De uitnodiging heeft al vele 
leuke reacties en aanmeldingen 

opgeleverd. Hebt u zich nog niet 
aangemeld of hebt u geen uitnodiging 

ontvangen maar bent u wel 
geïnteresseerd? U kunt zich nog aanmelden via: info@dcwf.nl. 

 

Programma:  
17.30-17.50 uur Ontvangst met borrel en hapjes; 

 
17.50-18.00 uur Strijkers-ensemble Fab Quartet (Nederlands 

Filharmonisch Orkest); Beatles op een klassieke manier 
 

18.00-18.10 uur Voorzitter Stichting The Beatles in Blokker: Gert Elzinga  
   over de hysterie in 1964 

  
18.10-18.15 uur Welkom DCWF: ‘When I am sixty-four’. Erik van de Sande 

   en Stefan Koomen 
  

18.15-18.45 uur Hoe de veranderingen u raken: ‘I should have known  
   better’. Eugen Zuiderwijk, huisarts Maarssenbroek 

  

18:45-19:00 uur De patiënt: ‘Don’t let me down’. Giel Nijpels 
  

19.00-19.45 uur Buffet met aansluitend Fab Quartet 
  

20.00-21:30 uur Een-tweetjes eerste-tweede lijn:  
 

 Farmacie: ‘I feel fine’:  Philip Vos en Tjalling van der Schors 
 Spoedzorg: ‘All together now’: Peer Buijs en Vincent Rietveld  

 Ouderen: ‘Young blood’: Marijke Boorsma en Johan Schuitemaker 
 Verloskunde: ‘Forever young’: Suzanne Zuidhof en Hajo Wildschut 

      
21:30-22.30 uur Afsluitende borrel 
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Gewijzigde DCWF formulieren (versie maart 2014) 
 

- PA (histologie en cytologie): toegevoegd is het telefoonnummer van 
de dienstdoende patholoog: 0229-208153, het telefoonnummer dat 

op de vorige versie staat is ook van de afdeling PA en is nog in 
gebruik. De namen van de pathologen zijn verwijderd maar staan wel 

op de website van DCWF. 
- Cardiologie: Het faxnummer HHW: 075-5753031 (i.p.v. 075-

8753031), per 1-2-14: openingstijd ECG poli Enkhuizen 8.00 uur 
i.p.v. 8.30 uur. Vrijdag sluiting 12.30 uur Heerhugowaard en 

Enkhuizen 
- Radiologie: openingstijden poli Enkhuizen en poli Heerhugowaard zijn 

gewijzigd: iedere vrijdag gesloten vanaf 12.30 uur. 

- MML: namen van de artsen-microbioloog zijn verwijderd (deze staan 
wel op de website van DCWF) en toegevoegd is het rechtstreekse 

nummer waar de dienstdoende arts-microbioloog bereikbaar is en het 
logo van Comicro (het samenwerkingsverband van de artsen-

micorbioloog). 
- KCL: openingstijden poli Enkhuizen, poli Heerhugowaard en prikpunt 

Nibbixwoud zijn gewijzigd. Verder apart kopje Cardiovasculair 
Risicomanagement. Adres en openingstijden prikpunt De Schoof zijn 

gewijzigd. Alle vorige versies KCL komen hierbij te vervallen! 
- Longfunctie onderzoek: gewijzigd telefoonnummer voor contact: 

0229-257822. Aangezien er nog een flinke voorraad van deze 
formulieren aanwezig is, is besloten dit nummer op het 

aanvraagformulier te printen. Verder zijn er nog drie wijzigingen die 
meegenomen worden in een nieuwe druk: bij FEV1 staat als eenheid 

"l/sec”, dit moet echter "l" (liter) zijn en bij de eerste vraagstelling 

bullet staat "vermoeden op COPD": dit kan zijn "vermoeden op COPD 
of astma". Verder is het niet mogelijk een longfunctieonderzoek in 

Heerhugowaard te laten verrichten. 

Gewijzigde openingstijden prikpunten (vakanties) 
 
Via het KCL hebben alle huisartspraktijken een overzicht ontvangen met de 

gewijzigde openingstijden per prikpunt. Dit overzicht is tevens na te lezen 

op de website van DCWF onder het kopje ‘Over DCWF – nieuws’. Alle 
actuele openingstijden zijn tevens op onze site te bekijken: 

http://dcwf.nl/nieuws/ 
 

http://dcwf.nl/nieuws/
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Afstudeeropdracht Sofia Khamma 
 

Begin juni rondt Sofia Khamma haar eindscriptie af in het kader van haar 
opleiding tot communicatiedeskundige. In een volgende nieuwsbrief volgt 

meer informatie over het onderzoek naar de communicatie bij het DCWF. 
Met dank aan de huisartsen die hebben meegewerkt aan de interviews. 

Pilot radiologie ANW wordt definitief 
 
Op 14 april jl., tijdens de tweede evaluatiebespreking tussen de afdeling 

radiologie, CHP, SEH en DCWF, is besloten dat de nieuwe werkwijze 
definitief zal worden ingezet. Op zaterdag en zondag van 12.30-13.30 uur 

kunnen patiënten terecht voor een röntgenfoto na verwijzing door de 
dienstdoende huisarts op de huisartsenpost. 

Indicaties: röntgenonderzoek vanaf 12 jaar bij een lage verdenking op een 
fractuur. Aandachtspunt is de verwijzing van kinderen < 12 jaar; die 

worden direct verwezen naar de SEH bij verdenking op een fractuur. 

Bepalingen die niet op de aanvraagformulieren DCWF 
staan 
 
Het komt enkele keren voor dat huisartsen laboratoriumaanvragen doen, 

die door DCWF niet gecontracteerd zijn bij de ziektekostenverzekeraars. Dit 

geeft dan problemen, omdat de patiënt zelf de rekening krijgt en DCWF 
moet afwachten of de patiënt de rekening betaalt. Om dit te voorkomen 

vermeldt het aanvraagformulier uitsluitend bepalingen die vergoed worden 
door de verzekeraars. Bepalingen die niet op dit formulier staan worden 

niet vergoed als de huisarts die aanvraagt. Achter deze selectie gaat een 
afweging schuil van de directie en de medisch adviesraad van DCWF. De 

niet vermelde aanvragen betreffen bijna altijd (super)specialistische 
aanvragen. De verwijzer kan kiezen voor een alternatief diagnostisch 

onderzoek of het verwijzen van de patiënt naar een specialist in de tweede 
lijn. Dat heeft voor de patiënt ingrijpende financiële consequenties, want 

het ziekenhuis rekent een zorgproduct en deze komt ten laste van zijn of 
haar eigen risico. Uiteraard staan wij altijd open voor commentaar op onze 

keuze voor het wel of niet contracteren van een onderzoek. Neemt u 
daarvoor gerust contact met ons op. Wij bespreken de opmerkingen in de 

Medisch Advies Raad van het DCWF. Als overleg in de MAR zou leiden tot 

aanpassing van het contracteerbeleid gaan we aan de slag om dit voor de 
volgende jaren wel gecontracteerd te krijgen. Dit behoeft dan wel de 

instemming van de verzekeraars. Elke verzekeraar maakt daarin dan weer 
haar eigen afweging. 
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Nieuwe leden medisch adviesraad  
 

Met ingang van het tweede halfjaar 2014 is de samenstelling van de 
medisch adviesraad gewijzigd. De zittingstermijn van drie leden loopt af en 

via het bestuur WFHO en WFG zijn er drie nieuwe leden voorgedragen: Bart 
van Oostendorp (huisarts), Peter Grootenhuis (huisarts) en Diane Mouwen 

(radioloog). De nieuwe leden zullen de taken overnemen van: Theo 
Versteege, Erik Wybenga en Teddo Doesburg. Zij hebben zich 4 jaar met 

veel toewijding ingezet en het DCWF is ze hiervoor zeer erkentelijk. 

DUO-dagen 2 en 3 oktober 2014 
 

Na de succesvolle, gezellige en smakelijke DUO-dag op 22 januari jl. bij 
Meijers in Andijk komt er een vervolg! En wel op donderdag en vrijdag, 2 

en 3 oktober bij De Heerlickheijd in Ermelo. Aan het programma wordt druk 
gewerkt door de DUO-dag commissie (contactpersoon: Daniëlle van 

Oostendorp). Het belooft een waar feest te worden. U kunt zich al 
aanmelden via HA-web! Reserveer deze data vast in uw (praktijk)agenda! 

Leveranciersafspraken 
 
Het DCWF heeft periodieke afspraken met haar leveranciers gemaakt om 

vooral korte lijnen in stand te houden en goed geïnformeerd te blijven. Dit 
zijn informatieve maar vooral ook nuttige afspraken die door alle partijen 

gewaardeerd worden. Zo zijn recent de afdelingen gynaecologie (inwendige 
echo’s), radiologie en longgeneeskunde bezocht. De andere afdelingen 

volgen nog. Vast onderdeel van deze afspraken zijn de bespreking van de 
(productie)cijfers, kwaliteitsmetingen en innovatie/vernieuwing.  

Röntgenactie Oostelijk West-Friesland 
 
De wervingsactie voor de röntgen in Enkhuizen is officieel gestart en de 

eerste donaties zijn binnen (50.050 euro). Voor meer informatie: 
molenweg.nu/draagbij of facebook.com/ikdraagbij. Het DCWF draagt bij 

door de hoofdprijs voor de loterij (weekendje weg) te sponsoren.  

http://facebook.com/ikdraagbij
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Nascholingsagenda DCWF 2014  
 
5 juni   Symposium DCWF, Pancratiuskerk Oosterblokker 

2 en 3 oktober Duo-dagen in Ermelo  

 
Hebt u suggesties voor de nascholingsagenda 2015? Laat het ons weten! 

Twitter 
 

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

 
 

 

Verwijsapp DCWF:  
http://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 afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen aan: 

info@dcwf.nl 

http://app.dcwf.nl/
mailto:k.loos@dcwf.nl
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