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Zorgkoepel West-Friesland op 1 januari gestart 
 
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) bestuurt Huisartsenpost West-Friesland 
(CHP), Ketenzorg West-Friesland (KZWF) en Diagnostisch centrum West 

Friesland (DCWF). De Zorgkoepel onderhoudt goede relaties met 

huisartsen, andere zorgverlenende instanties in de regio, zorgverzekeraars 
en gemeenten.  

 
Zorgkoepel West-Friesland staat voor integrale, samenhangende en 

continue eerstelijns zorg in West-Friesland en Wieringermeer. Dit wil zij 
bereiken door optimale patiëntenzorg in de regio te organiseren door 

huisartspraktijken te ontzorgen.  
De Raad van Bestuur wordt gevormd door Wendy van den Berg (voorheen 

directeur CHP), Stefan Koomen 
(voorheen verbonden aan het 

Westfriesgasthuis en bestuurder 
DCWF) en Erik van de Sande 

(voorheen bestuurder DCWF).   
 

Binnenkort kunt u volgen wat wij 

doen via onze website en sociale 
media, zoals Linkedin en Twitter. 

Maar we zoeken ook actief het 
contact. Want alleen samen met 

professionals en organisaties in 
deze regio kunnen we de zorg nog 

beter maken.  

Ergo’s kinderen < 18 jaar altijd in overleg 
 
Bericht van de maatschap Cardiologie en Kindergeneeskunde: geen ergo's 
KINDEREN via huisarts zonder dat de huisarts heeft overlegd met dokter 

Bilijam, kinderarts. 

MRI aanvragen 
 
MRI-knie en -rug op aanvraag van de huisarts komen voor vergoeding van 

de zorgverzekeraars in aanmerking met uitzondering van zorgverzekeraar 
CZ (daar uitsluitend MRI-knie toegestaan). 
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DCWF Draagt bij 
 

Persbericht: Het Diagnostisch Centrum 
West-Friesland (DCWF) heeft een 

bedrag van € 5.000,- gedoneerd aan 
de Draag bij-campagne. Tijdens het 

benefietdiner voor Draag Bij, 
afgelopen vrijdag 6 februari in de 

Westerkerk, nam Jan Baas, 
burgemeester van Enkhuizen, de 

cheque in ontvangst. 
Erik van de Sande, bestuurder van het DCWF, vindt de gift een logische 

keuze. “DCWF vindt het belangrijk om diagnostiek als onderdeel van 

eerstelijnszorg zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Dankzij de 
aanschaf van een röntgenapparaat wordt patiënten de reis naar Hoorn 

bespaard. Dat scheelt tijd en geld en biedt snelheid en gemak. Ook maakt 
het röntgenapparaat het mogelijk dat medisch specialisten hun spreekuur 

kunnen houden in Enkhuizen. Daar wordt iedereen beter van. ” 
Jan Baas is erg blij met de donatie van het DCWF. “Het 

is mooi om te zien dat een organisatie die direct 
betrokken is bij de zorg, zoals het DCWF, ook een 

bijdrage levert aan het röntgenapparaat. Een mooi, 
sociaal gebaar waarvoor we zeer dankbaar zijn.”  

Een röntgenapparaat voor polikliniek Enkhuizen wordt besteld dus houdt de 
website in de gaten wanneer deze diagnostiek beschikbaar is. 

Feces diagnostiek in nieuw jasje 
 
Ter informatie nogmaals: in november 2014 hebben alle huisartsen een 

mail ontvangen via het secretariaat van de WFHO en tevens is er een 
bericht op Haweb geplaatst. De NHG standaard adviseert nu ook een feces 

PCR, maar dan zonder het standaard doorgeven 
van het Dientamoeba resultaat. Hierbij de link naar de berichtgeving op 

Haweb: https://haweb.nl/groep/westfriese-huisartsenorganisatie-
wfho/nieuws/feces-diagnostiek-in-nieuw-jasje  

Echo hart 
 
Het DCWF is druk bezig om een echografie van het hart beschikbaar te 

maken voor de huisarts. Met de medisch adviesraad, de cardiologen en 
kaderhuisarts Bart van Oostendorp wordt overlegd over de indicaties. 

Hopelijk binnenkort meer nieuws. 

https://haweb.nl/groep/westfriese-huisartsenorganisatie-wfho/nieuws/feces-diagnostiek-in-nieuw-jasje
https://haweb.nl/groep/westfriese-huisartsenorganisatie-wfho/nieuws/feces-diagnostiek-in-nieuw-jasje
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Gewijzigde aanvraag formulieren 
 
Longfunctie onderzoek: alle 
huisartspraktijken hebben 

inmiddels een aantal nieuwe 

aanvraagformulieren ontvangen 
(versie januari 2015) met het 

dringende verzoek alle vorige 
versies te vernietigen! 

Wijzigingen o.a. nieuw 
telefoonnummer, vragenformulier 

op de achterzijde. 
KCL-formulier: aanpassingen in 

onderdeel 5: CVRM aanpassingen 
en onderdeel 6: Cholesterol.  

DRINGEND VERZOEK: loopt u 
even door alle in de praktijk 

aanwezige aanvraagformulieren en 
bewaar alleen de juiste versies 

(zie onderstaand).  Dit om 

foutieve verwijzingen of 
vervelende situaties voor 

patiënten te voorkomen. De 
laatste versies zijn ook te 

downloaden op 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 apr-13 

 

Stand van zaken verzekeraars 
 

VGZ heeft DCWF de zo genoemde A-status verleend. Dat betekent dat 
huisartsen die de (laboratorium)diagnostiek bij DCWF laten verrichten, 

hiervoor een extra beloning krijgen in Segment 3 

Nieuwe werkwijze DZS 
 
Op verzoek van verzekeraar is de laboratoriumdiagnostiek buiten de ketens 
gehouden. Dit onderzoek wordt aangevraagd op de code huisarts en via het 

DCWF verricht. In het begin leidde dat tot onduidelijkheden, omdat de 
uitslag ook nog naar de huisarts werd gestuurd. Dat is nu verholpen en de 

uitslag komt via de verslaglegging van het ketenzorgsysteem. 
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Medisch Adviesraad DCWF 
 

In de medisch adviesraad (MAR) van het DCWF worden medisch 
inhoudelijke zaken besproken, o.a. nieuwe diagnostiek, aanpassingen of 

nieuwe ideeën. De MAR komt gemiddeld 4x per jaar bijeen en bestaat uit 
de volgende leden: 

3 medisch specialisten: Diane Mouwen, Rolf Zwertbroek, Hugo vd Klippe 
3 huisartsen: Bart van Oostendorp, Ramon Schagen, Peter Grootenhuis. 

Raad van Toezicht DCWF (en ook Zorgkoepel WF) 
 

De raad van toezicht (RvT) 

bestaat uit de volgende 
leden vlnr: 

Bop Dijkstra, Paul Rijksen 
(voorzitter), Carla Westra, 

Henk Bouman (vice 
voorzitter) en Jan Burger. De 

leden zijn voorgedragen door 
het bestuur van WFG en 

WFHO. 

 
 

 

Info KCL; fecesonderzoek 
 
Regelmatig wordt ‘occult bloed in ontlasting’ op MML/Comicro formulier 

aangevraagd waardoor de materialen direct naar Comicro wordt verzonden. 
Dit geeft vertraging op de uitslag en komt de kwaliteit van de test niet ten 

goede.  

‘Occult bloed’ wordt op het KCL 
uitgevoerd en kunt u op het DCWF 

formulier ‘aanvraag klinisch chemisch 
laboratorium’ aanvinken. 

 
 

Fecesonderzoek waarbij een 
MML/Comicro formulier nodig is 

staat aangegeven op het KCL-
formulier. 

 



 

     Editie februari 2015 • nr.24 •  info@dcwf.nl 

Nieuwsbrief 

Aantal prikpunten op 30! 
Per 1 december zijn er twee nieuwe prikpunten geopend:  

Zorgcentrum de Wieken, De Wieken 23, 1608 EZ Wijdenes 
Openingstijd: Maandag 09:30 - 10:00 uur 

  
Praktijkruimte van Seniores Priores, Dres 2a, 1617 JX Westwoud 

Openingstijd: Donderdag 08:30 - 09:00 

Nascholingskalender 2015 
 

De nascholingskalender 2015 staat op de website van DCWF: 
http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/  

Noteer vast in uw agenda:  
Op 18 juni 2015: symposium Zorgkoepel West-Friesland 

(voorheen symposium DCWF). 
LET OP: de nascholing radiologie WFG van 12 maart is geannuleerd! 

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 aan/afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen 

aan: info@dcwf.nl 

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

