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Echo van het hart 
 

Een dringende oproep aan de huisartsen: vul het aanvraagformulier echo 
hart alstublieft volledig in! Helaas blijkt dat met name de vraagstelling te 

vaak ontbreekt. Alleen volledig aanvragen worden gehonoreerd. Bij 
onvolledige aanvragen is men genoodzaakt de aanvraag niet in behandeling 

te nemen en patiënt terug naar de huisarts te sturen. Dit willen wij 
uiteraard voorkomen. 

 
Daarnaast is de werkwijze locatie Hoorn gewijzigd: de patiënten 

hoeven geen afspraak meer te maken maar kunnen inlopen. Zie 
onderstaand de juiste informatie per locatie: 

Werkwijze per locatie (huisarts geeft formulier mee): 

 
a. Hoorn, Maelsonstraat 3, 1624 NP, poli 74:            

Zonder afspraak. U kunt inlopen op ma t/m vrij tussen 9.00 – 12.00 
en 14.00 – 16.00 uur (behalve dinsdagmiddag en donderdagmiddag) 

b. Enkhuizen, Molenweg 9b, 1601 SR:  
Uitsluitend op afspraak. U belt tijdens kantooruren naar 0229-312345 

voor een afspraak op dinsdagen 
c. Heerhugowaard, Middenwaard 45, 1703 SC:  

Uitsluitend op afspraak. U belt tijdens kantooruren naar 072-5753030 
voor een afspraak op maandagen 

Gynaecologische echo 
 
Sinds 2011 kunnen huisartsen bij DCWF een gynaecologische echo  (ook 

wel vaginale echo) aanvragen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de 
polikliniek gynaecologie van het Westfriesgasthuis door een ervaren 

echoscopiste  onder supervisie van een gynaecoloog. Dit kan zowel in 
Hoorn als bij de poli van het Westfriesgasthuis in Heerhugowaard.  

 
Indicaties: 

- Vraagstelling intra-uteriene graviditeit, vitaliteit graviditeit,       
termijndiscussie 

- Ligging IUD 

- Aanwezigheid myoom 
- Vormafwijkingen uterus 

- Beoordeling adnex(en) 
- Overige indicaties: na overleg vooraf met de dienstdoende 

gynaecoloog 
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Een voordeel voor patiënte en huisarts kan zijn dat dit onderzoek sneller 
tot stand kan komen dan een verwijzing naar de polikliniek gynaecologie. 

De huisarts blijft de behandelaar. Mogelijk kunnen hierdoor ook onnodige 
verwijzingen worden voorkomen. Inmiddels weten we uit ervaring dat het 

als zeer prettig wordt ervaren om laagdrempelig een gynaecologische echo 

te laten maken.  
 

Voor een gynaecologische echo kan de patiënt zowel in Hoorn (poli 26) als 
in Heerhugowaard terecht.  

 
Voor afspraken en informatie kunt u contact opnemen met:  

 
Heerhugowaard: t (072) 575 3030        f (072) 575 3031 

Hoorn:               t (0229) 257 829        f (0229) 257 085 
 

Verhuisbericht Medische Microbiologie (Comicro) 

 
Op 25 augustus a.s. verhuist het MML (Comicro) 

uit de kelder in het WFG naar de 3e etage in de 
nieuwbouw. Op 1 en 2 september verhuist het 

microbiologisch laboratorium van het Zaans 
Medisch Centrum ook naar deze nieuwe locatie. 

Voor patiënten in de regio West-Friesland verandert er niets. Materiaal kan 
nog steeds worden afgegeven op poli 7 (de oude poli 1). Ook voor de 

huisartsenpraktijken blijft alles bij het oude. Het onderzoeksmateriaal 
wordt bij de praktijken opgehaald. 

 

Ondanks gedegen voorbereidingen kan er in de week van de verhuizing 
mogelijk sprake zijn van een iets vertraagde onderzoeksduur. Wij vragen 

hiervoor uw begrip. Voor vragen of opmerkingen kan er telefonisch contact 
worden opgenomen met het secretariaat van COMICRO, tel. 0229-257907, 

of via de mail: MML@westfriesgasthuis.nl 

PA-formulieren op naam 
 

Per direct worden ook de PA-formulieren (cytologie en histologie) 
gepersonaliseerd afgeleverd, net zoals reeds gebruikelijk is bij de KCL- en 

MML-formulieren. U kunt uw eigen voorraad formulieren opmaken. 
Werkwijze: het bestelformulier op de website invullen, dan naam huisarts 

bij het veld ‘opmerkingen’ noteren.  

mailto:MML@westfriesgasthuis.nl
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Geslaagde en zonnige zomerborrel DCWF 
 

Alle medewerkers van de (diagnostische) afdelingen waar 
DCWF mee te maken heeft waren uitgenodigd op 

donderdag 20 augustus bij Grand Café TURF in Hoorn. De 
inzet was om hen ook eens in het zonnetje te zetten en ze 

te bedanken voor hun inzet m.b.t. DCWF. Het werd een 
zonnige, gezellige en ongedwongen borrel.  

Nascholingskalender 2015 
 

De nascholingskalender 2015 staat op de website van DCWF: 

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

- 1 en 2 oktober 2015: DUO-dagen te Heerenveen 
- 23 november 2015: symposium/nascholing Radiologie in 

het Westfriesgasthuis met o.a. mamma/3D echo, MRI-knie en – LWK, CT 
colon en rondleiding radiologie en nucleaire (Dexa). Uitnodiging volgt. 

Jaarverslag 2014 
 
Het jaarverslag 2014 van DCWF is te downloaden via de website: 

http://dcwf.nl/over-dcwf/jaarverslagen/ 

Uitnodiging voor de doktersassistentes 
Op dinsdag 13 oktober organiseert de afdeling radiologie een mini-

symposium voor doktersassistentes. Er worden schriftelijke uitnodigingen 
naar de praktijken verzonden. Onderstaand alvast de informatie: 

Mini symposium Zorgpad mammografie (gratis) 
Datum; dinsdag 13 oktober 

Locatie; Auditorium Westfriesgasthuis locatie Hoorn 
Programma 

Inloop vanaf 18.45 uur met een kopje koffie of thee 
19.15 uur Opening/welkomstwoord; Mirjam Kops, unithoofd radiologie. 

19.20 uur De route van de patiënt; Marjan Broersen,  MBB-er (medisch 
beeldvormend en bestralingsdeskundige) 

19.30 uur Mammografie, echografie en MRI van de borsten; Steven 
Wolberink, radioloog 

20.00 uur Rondleiding en demonstratie op de afdeling radiologe 

20.45 uur Afsluiting met een drankje en hapje. 
Aanmelden per email  voor 6 oktober op; Radiologie@westfriesgasthuis.nl 

http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/
http://dcwf.nl/over-dcwf/jaarverslagen/
mailto:Radiologie@westfriesgasthuis.nl
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Twitter 
 

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

Verwijsapp DCWF: app.dcwf.nl 
 

Steeds meer medische professionals in West-Friesland maakt 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 

mailto:k.loos@dcwf.nl
mailto:info@dcwf.nl

