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Longfunctieonderzoek - filmpje  
 

Sinds kort is er ook een voorlichtingsfilmpje voor longfunctieonderzoek in 
de lucht, te zien op de website van DCWF, WFG en in de wachtkamer WFG. 

Net als de voorlichtingsfilmpjes van DCWF een prima voorbereiding voor uw 
patiënten op diagnostisch onderzoek. 

KCL – urineonderzoek en fecesonderzoek 
 
Bij nieuwe bestellingen urinepotjes ontvangt de huisartspraktijk steeds een 

setje voor het opvangen van urine (NIET VOOR KWEKEN/Comicro); dit 
i.p.v. het transparante potje met klepdeksel. Het setje bevat: 1 potje + 2 

vacuüm buisjes + folder  ‘Richtlijn voor (thuis) opvangen van urine’. De 
vacuüm buisjes worden gebruikt voor de analyse apparaten. 

De oude voorraad kan eerst opgemaakt worden. Afwijkende potjes worden 
niet meer geaccepteerd.  

N.B. de bestelde urinepotjes zijn dus ook uitsluitend voor inleveren van 
urine aan de prikpunten/Westfriesgasthuis voor analyse door KCL; niet voor 

gebruik in de eigen huisartspraktijk voor de urinetesten aldaar.  
Een handig overzicht met foto van potjes voor zowel urine- als 

fecesonderzoek vindt u hier. Ook kunt u dit vinden op de website:  

http://dcwf.nl/verwijzer/formulieren/ : 
 

 
 

KCL - D-dimeer 
 
Sinds 8 februari rapporteert het KCL de leeftijdsafhankelijke 

referentiewaarden D-dimeer. Klik hier voor meer informatie. 

https://www.youtube.com/watch?v=HHe03xO3DXs
file://///cloudfiler01/carepartners$/HAP%20Hoorn/Groups/DCWF/2%20DCWF%20-%20Personeel%20en%20leveranciers%20van%20zorg/KCL/bestellingen%20diverse%20potjes%20en%20folders/overzicht%20met%20foto%20van%20diverse%20potjes%20laboratorium%20onderzoek.pdf
http://dcwf.nl/verwijzer/formulieren/
Leeftijdsafhankelijke%20afkapwaarde%20D-dimeer.pdf
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KCL – thuisprikken 
 

Patiënten voor thuisprikken (uitsluitend via de huisarts) aanmelden per fax 
0229-257109, minimaal één dag voor afname. Indien dezelfde dag geprikt 

moet worden dan vóór 12.00 uur ook bellen naar 0229-257624. 
* Thuisprikken geldt uitsluitend voor patiënten die niet mobiel zijn en/of te 

ziek zijn om zelf naar een prikpunt te gaan.  
* Thuisprikken bij patiënten die nuchter moeten zijn heeft geen voorrang 

* Thuisprikken van pasgeborenen alleen op werkdagen tussen 8.00-12.00 
uur. Indien dezelfde dag geprikt moet worden dan vóór 12.00 uur ook 

bellen naar 0229-257624. 
 

Gynaecologie: uitbreiding echo’s (in Enkhuizen) 
 
M.i.v. 11 februari is er om de week op donderdag ook een spreekuur voor 

gynaecologische echo’s in Enkhuizen. Daarnaast worden de 
gynaecologische echo’s gemaakt in Hoorn en Heerhugowaard. 

Cardiologie: echo hart m.i.v. 1 april op afspraak 
 
Alle patiënten die na 1 april via de huisarts worden doorgestuurd voor een 

echo hart maken, met als bij de buitenpoliklinieken, een afspraak via de 
afsprakenlijn van de polikliniek 0229-257219 en komen dus niet meer op 

inloop. De reden is dat dit diagnostische onderzoek vrij veel tijd vergt en 
als er een aantal wachten zijn kan de wachttijd (te) lang oplopen. 

Vervelend voor zowel patiënt als medewerker. Wilt u uw patiënten hierover 
informeren om verwarring te voorkomen? 

 

Cardiologie: bereikbaarheid hartfalenverpleegkundigen 

 

De hartfalenverpleegkundigen (Riet en Petra) zijn m.i.v. 1-6-2016 
uitsluitend direct bereikbaar via: 0229-257256. Indien zij op huisbezoek 

zijn kan het antwoordapparaat ingesproken worden. Mocht u dus nog een 
mobiel telefoonnummer van hen hebben wilt u dit wijzigen? 

 

Aankondiging: tevredenheidsonderzoek diagnostiek 

 
Medio juni 2016 wordt u uitgenodigd mee te werken aan het huisartsen 

tevredenheidsonderzoek diagnostiek. Net als in 2013 is dit een 
gecombineerd onderzoek van DCWF, KCL, Radiologie, Comicro, Symbiant 

etc. om u zo min mogelijk te belasten. 
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Procedure CT en MRI 
 
De administratie van de 
afdeling radiologie merkt dat 

de te volgen procedure bij 

het aanvragen van een MRI 
of CT-onderzoek niet altijd 

bekend is bij de 
huisarts(praktijken). Daarom 

is het aanvraagformulier in 
de eerstvolgende druk 

aangepast met deze 
procedure.  

Het is in het belang van de 
patiënt dat u de 

aanvraagformulieren volledig 
invult.  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Twitter 
 
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het DCWF en 

volg ons op Twitter: @DCWestfriesland 
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Nascholingskalender 2016 
 

De nascholingskalender 2016 staat op de website van DCWF: 
http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/  

De nascholing ‘transmurale afspraken in WF’ van 21 maart is 
wegens te weinig deelname geannuleerd. De werkafspraken 

m.b.t. de cardiale echo komen aan bod tijdens de Meerdaagse.  
20 april TIM-symposium 

30 juni het jaarlijkse symposium van de Zorgkoepel West-Friesland. ‘Van 
wie is de zorg in West-Friesland?’ 

 

Verwijsapp DCWF: app.dcwf.nl 
 

Steeds meer medische professionals in West-Friesland maakt er gebruik 
van: de verwijsapp van DCWF (http://app.dcwf.nl/), 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/
file://///cloudfiler01/carepartners$/HAP%20Hoorn/Groups/ZWF/1%20ZWF%20-%20Organisatie,%20beleid%20en%20bestuur/Conferentes%20en%20bijeenkomsten/nascholingskalender%202016/160420%20TIM%20symposium/flyer%20congres%20Transmuraal%20Incident%20Melden%2020%20april%202016.pdf
http://www.zorgkoepelwf.nl/nieuws/save-the-date-30-juni-2016-symposium-van-wie-is-de-zorg-in-west-friesland/
http://app.dcwf.nl/
mailto:k.loos@dcwf.nl
mailto:info@dcwf.nl

