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Zonnige DUO-dagen in Heerenveen 1 en 2 oktober 
 

Het afwisselende programma bevatte 
o.a.: fusieperikelen, verbeteringen in de 

samenwerking, medicalisering is het 
woord niet (spreekster Trudy Dehue), 

moreel beraad met Froukje Weidema en 
de geestelijk verzorgers van het WFG: 

Annemieke Kuin, Peter Evers en Gert 
Toes en tot slot ‘The voice of doctors’; 

wat een talenten in West-Friesland! 
Daarnaast was er ook voldoende tijd voor 

ontspanning met o.a. mediteren, fietsen, hardlopen, terrasje, samen eten, 

feestavond met DJ. Dank aan de DUO-commissie voor de prima organisatie 
en voorbereiding en met name dank aan Daniëlle van Oostendorp die zich 

daarnaast ook als dagvoorzitter onvermoeibaar ingezet heeft. Noteer de 
voorgestelde datum 2016 vast in de agenda/blokkeer de spreekuren/regel 

oppas: donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2016 (onder voorbehoud). 

Spiegelinformatie diagnostiek 2014 

 
Zoals u weet biedt het DCWF voor de patiënten en verwijzend artsen een 
compleet pakket aan diagnostiek aan. Elk jaar verstrekt het DCWF aan de 

huisartsen spiegelinformatie over het aanvraagbeleid. Dit wordt dan 
vergeleken met het gemiddelde in ons werkgebied en met het gemiddelde 

van de hagro’s. Binnenkort krijgt u deze spiegelinformatie in uw digitale 
brievenbus. 

De spiegelinformatie is – geanonimiseerd – besproken in de Medisch Advies 
Raad. Dit gaf aanleiding tot een aantal algemene opmerkingen, die u in de 

begeleidende mail van ons krijgt. Opvallend is dat bepaalde onderzoeken 

door sommige huisartsen vaak, en door sommige nauwelijks of niet worden 
aangevraagd. Doelstelling van DCWF is dat de geavanceerde diagnostische 

tools, zoals MRI, CT, CT-colon, echografie van het hart, enz. vooral ingezet 
zouden moeten worden om daarmee een verwijzing naar de 2e lijn te 

voorkomen. Hierdoor blijft de huisarts langer in regie en vult zijn 
poortwachtersrol goed in. Helaas valt de diagnostiek nog wel onder het 

eigen risico van de patiënt, maar is beduidend goedkoper dan een 
verwijzing.  

Zoals u weet gaat de Raad van Bestuur van de Zorgkoepel (Wendy van den 
Berg, Stefan Koomen en Erik van de Sande, in wisselende samenstelling), 

wekelijks langs bij een huisartsenpraktijk en neemt dat de lunch mee. 
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Tijdens de werklunch worden actuele zaken wat betreft de ketenzorg, de 

huisartsenpost en DCWF besproken. Ook de spiegelinformatie is onderwerp 
van gesprek. In combinatie met de beoordeling van de Medisch Advies 

Raad en de bespreking met u individueel, geven wij invulling aan het door 
de zorgverzekeraar gewenste diagnostisch toets overleg. In de bijeenkomst 

met VGZ op dinsdag 13 oktober was Bert Bokma, directeur eerstelijnszorg 

van VGZ, hiermee akkoord. 
Wij hopen u binnenkort op een lunchafspraak (bij voorkeur donderdag) te 

ontmoeten. Als u dat spoedig wilt, dan graag een mailbericht naar Kitty 
Loos k.loos@dcwf.nl.  

Cardiologie; 5 november functieafdeling gesloten 
 

Op 5 november a.s. is de teamdag Cardiologie. Dat betekent dat de 

inloopspreekuren van de functieafdeling gesloten zijn en dat er alleen 
spoedonderzoeken gedaan worden. Hetzelfde geldt voor de polikliniek. Er 

zijn geen spreekuren. Wel is er uiteraard een cardioloog in huis voor acute 
situaties.  

Nieuws van Radiologie 
 

 Enkhuizen: De afdeling radiologie, locatie Enkhuizen, is rond 20 

november operationeel voor basisradiologie en echografie. 
Werkwijze: patiënt kan met verwijzing van de huisarts binnenlopen of 

een afspraak maken ma t/m do tussen 8.30-17.00 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur.  

 CT en MRI: Wederom uw aandacht voor de vragenlijst CT en MRI; 
vul deze zo volledig mogelijk in om een vlotte en veilige afhandeling 

van de afspraak/aanmelding te waarborgen. 
 Wachttijd MRI: Middels extra inzet op de avonden en zaterdagen 

wordt door de afdeling radiologie hard gewerkt om de opgelopen 

wachttijd voor de MRI weer tot een minimum (<1 week) terug te 
brengen. 

 Afspraak: De afdeling radiologie locatie Hoorn werkt op afspraak 
(0229-257373). Mocht een patiënt tussen 16.00 en 17.00 uur direct 

van het spreekuur van de huisarts naar de radiologie komen, belt u 
dan even zodat ze daar weten dat er nog een patiënt onderweg is.  
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Nucleaire geneeskunde 
 
Het polinummer is gewijzigd van poli 13 naar poli 52. In de nieuwe druk 
wordt deze wijziging meegenomen op de DCWF-formulieren. Tot die tijd 

kunt u formulier met versie: nov 2012 gebruiken.  

Het directe telefoonnummer van de afdeling nucleaire geneeskunde is: 
0229-257166. 

Aanmelden trombosedienst 
 

De laatste tijd melden patiënten zich met een aanmeldingsformulier voor 
de trombosedienst op één van onze prikpunten. 

De afspraak is dat deze formulieren worden gefaxt naar de trombosedienst 
(0229-257068). De trombosedienst kan dan zo snel mogelijk een 

intakegesprek met de patiënt plannen. 

Manier van inleveren urines en ontlasting 
 
Het laboratorium neemt geen urines en ontlasting meer in bewerking die 

gespaard/opgevangen zijn in allerlei huishoudelijke potjes zoals bijv. 
jampot, tupperware, parfumpotjes (onwaarschijnlijk kleine opening, toch 

noch urine in geperst?). Deze afspraak bestond al, maar intussen is er toch 
wildgroei ontstaan. De (niet steriele) potjes zijn via webformulier DCWF of 

via het KCL verkrijgbaar.  

Nascholingskalender 2015 
 

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

Noteer vast in uw agenda:  
- 23 november 2015: 17.30-20.00 uur symposium/nascholing 

Radiologie in het WFG met o.a. mamma diagnostiek 
(mammapoli, Birads 0 en 3D-echo), MRI-knie en –LWK (beelden, 

pathologie en indicatie), MSK echografie (pathologie en indicatie), 
verwijzing naar SEH n.a.v. röntgenfoto. Ontvangst met een broodje en 

borrel na afloop. Definitieve uitnodiging volgt.  
N.B. er is inmiddels een conceptversie van de nascholingskalender 2016. 

Houdt de website DCWF en HA-web in de gaten voor de definitieve versie. 

http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/
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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 
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