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Spirometrie nieuw telefoonnummer 
 

Per 1 juli 2014 kunnen de afspraken voor longfunctieonderzoeken 
uitsluitend gemaakt worden door de poli-assistenten van de poli 

Longgeneeskunde via telefoonnummer: 0229 - 257822. De 
longfunctieanalisten worden dan niet gestoord tijdens hun werkzaamheden. 

Dringend verzoek dit telefoonnummer in uw praktijk aan te houden. 
Er zijn nieuwe aanvraagformulieren in bestelling waarop o.a. dit 

telefoonnummer gewijzigd is. Ook is de wijziging doorgevoerd in de 
verwijsapp en op de website van het DCWF.  

Ketenzorg COPD en spirometrie: voor een aantal huisartspraktijken wordt 
de spirometrie uitgevoerd op de longfunctieafdeling in het WFG. Het is 

belangrijk dat er op het aanvraagformulier van DCWF duidelijk ‘keten-

spirometrie’ staat. De nota gaat dan naar DZS.  

DCWF sponsort de DUO-dagen (2 en 3 oktober) 
 
Op 2 en 3 oktober vinden bij De Heerlickheijd in Ermelo de DUO-dagen 

plaats. Een evenement dat bij uitstek geschikt is om de (persoonlijke) 
contacten en interactie tussen de huisartsen en medisch specialisten aan te 

halen en te verbreden. Dit past binnen het sponsorbeleid van het DCWF 

vandaar dat DCWF de accreditatiekosten voor haar rekening neemt en 
tevens een deel van de organisatie. Er hebben zich inmiddels 37 huisartsen 

en 25 medisch specialisten aangemeld! 

Gewijzigde openingstijden in de vakantieperiode 
 
Denkt u nog even aan de gewijzigde openingstijden in de vakantieperiode? 

Via het KCL hebben alle huisartspraktijken een overzicht ontvangen. Dit is 
tevens terug te lezen op de website van DCWF onder het kopje prikpunten:  

http://dcwf.nl/prikpunten/. Daar vindt u tevens een handig overzicht van 

alle prikpunten met openingstijden.  
Per 1 september wijzigt de openingstijd van het prikpunt in Spanbroek, 

Woonzorggroep Zandhove, Spanbroekerweg 168: maandag t/m vrijdag van 
08:30-09.00 uur. 

 
 

http://dcwf.nl/prikpunten/
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Overzicht rechtstreekse nummers en locaties DCWF 
 

Op de homepage van de DCWF website kunt u het nieuwe overzicht 
downloaden en printen: http://dcwf.nl/  

Onverzekerde patiënten 
 
Een grote kostenpost voor het DCWF zijn de oninbare nota’s. Meestal 

betreft het buitenlanders of mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. 
Ook komt het voor dat de aanvraagformulieren onvolledig zijn ingevuld: 

zonder verzekeringsgegevens, naam huisarts en/of BSN-nummer. Achteraf 
deze gegevens compleet maken is een hele klus en resulteert (te) vaak in 

een oninbare nota. Vandaar de dringende oproep aan alle verwijzers: 
controleer bij het aanvragen van een onderzoek de gegevens van de 

patiënt (incl. BSN nummer) en uw eigen naam/AGB code. Helaas zijn we 
genoodzaakt onvolledig ingevulde formulieren niet meer in behandeling te 

nemen. Patiënten worden doorverwezen naar de inschrijfbalie in het 
ziekenhuis. Als zij zich daar niet kunnen legitimeren en niet kunnen 

aantonen dat ze verzekerd zijn wordt de aanvraag niet in behandeling 
genomen. Dit geldt voor alle diagnostische onderzoeken.  

Verzending nieuwsbrief 
 
Vanaf heden wordt de nieuwsbrief van DCWF ook verzonden aan het 

algemene emailadres van de huisartspraktijk (als dat bij ons bekend is). 
Veel informatie is ook van belang voor de doktersassistenten en andere 

medewerkers in de praktijk.  

Twitter 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://dcwf.nl/
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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 
Nieuw: 

- Direct doorbellen op telefoonnummers (bijna voltooid) 

- Binnenkort wordt de zoekfunctie aangepast, zoeken is dan mogelijk 
over de gehele app. Nu is de zoekfunctie gerelateerd aan de pagina. 

 
U kunt zich aan/afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen 

aan: info@dcwf.nl 

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

