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Voorstellen: Medisch adviseur DCWF Marjolein Bouman 
 
Mijn naam is Marjolein Bouman, ik ben bijna vijf jaar huisarts. Sinds 2013 
werk ik met veel plezier als waarnemend huisarts in de Velius’ HOED in de 
binnenstad van Hoorn. Voordat ik huisarts werd werkte ik als arts bij 
defensie. In die periode werd voor mij al duidelijk dat ik het leuk vind om 
me ook bezig te houden met medisch beleid. Ik ben destijds een jaar 
stafarts geweest van het kennis- en trainingscentrum van de 
geneeskundige dienst, maar ik miste het contact met de patiënten. 
Daarna ben ik huisarts geworden, maar ik hield wel de gedachte dat dat 
ooit gecombineerd zou worden met een beleidsmatige functie.  
 
En toen kwam er een fraaie oproep voorbij… en nu mag ik de “huisarts ter 

versterking van het DCWF” worden. Voor mij is het écht een grote eer dat ik dit mag gaan doen. Ik 
hoop oprecht dat ik zeer vlot het ‘ klappen van de DCWF zweep’ ken en een bijdrage kan leveren aan 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek voor de huisartsen in de regio. Ik heb er heel 
veel zin in! Als jullie vragen of opmerkingen hebben over diagnostisch onderzoek dan hoor ik die 
graag! Ik ben bereikbaar via m.bouman@zorgkoepelwf.nl Op 20 juni stel ik mij voor tijdens de ALV van 
de WFHO.  
 

Voorstellen: managementassistente DCWF Esther Brom 
 

Mijn naam is Esther Brom, ik ben sinds februari 2007 werkzaam als 
managementassistente bij Diabetes Zorgsysteem West-Friesland/Ketenzorg 
West-Friesland. Begin dit jaar kwam de vacature voor managementassistente 
DCWF voorbij: tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik start vanaf 1 juni 2017 in mijn 
nieuwe functie. Ik ben bereikbaar via nummer: 06-19 88 5225 en via  
e.brom@zorgkoepelwf.nl  
 
Met de komst van Esther zal coördinator DCWF, Kitty Loos, terugtreden als 
aanspeekpunt voor DCWF. Zij blijft werkzaam voor de Zorgkoepel West-
Friesland als bestuurssecretaris. 
 

Digitaal aanvragen van diagnostisch onderzoek 
 
DCWF werkt hard om in samenwerking met het Westfriesgasthuis en andere leveranciers digitaal 
orderen van diagnostiek mogelijk te maken. Onlangs is besloten gebruikt te gaan maken van 
Zorgdomein. Wij informeren u op korte termijn nader over de startdatum. 
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Digitale uitslag ECG 
 
Sinds 1 januari 2017 wordt de uitslag van bij DCWF gemaakte ecg digitaal verstuurd naar de 
aanvragende huisarts via edifact. De uitslag kan zo gemakkelijk aan het dossier in het HIS worden 
toegevoegd. Edifact berichten worden enkele keren per dag verstuurd. De uitslag staat tegelijkertijd 
ook in het dossier van de cardioloog, zodat bij een eventuele latere behandeling en-of aanvullende 
diagnostiek gebruik kan worden gemaakt van het ecg. Nadeel van Edifact is dat het ecg zelf niet kan 
worden meegestuurd. Edifact kan slechts platte tekst versturen omdat het gekoppeld is met alle 
verschillende HIS-en. Huisartsen die heel graag toch ook het ecg zelf willen inzien, kunnen inloggen in 
het HIX van het WFG.  

Communicatie bij storingen 
 
Soms komt het voor dat in de systemen storingen optreden die bijvoorbeeld zorgen voor vertraging bij 
het versturen van uitslagen. Meestal lossen deze storingen snel op. Als het langer dreigt te duren en 
kans op fouten bestaat, zullen wij de aanvragers een algemeen e-mail bericht sturen. Via Haweb geven 
wij vervolgens actuele informatie over de voortgang.  

Wisselingen in de Medisch adviesraad 
 
Per 1 juni treden drie leden van de medisch adviesraad af omdat hun zittingstermijnen van twee keer 
twee jaar zijn geëindigd: Ramon Schagen (huisarts in Obdam), Rolf Zwertbroek (internist in het 
Westfriesgasthuis) en Hugo van de Klippe (cardioloog in het Westfriesgasthuis). Onze dank is groot 
voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het DCWF gedurende hun termijn.  
 
Wij zijn verheugd hun opvolgers te presenteren die de MAR per 1 juni versterken: Jurgen Andrea 
(huisarts in Enkhuizen), Jacobijne Wiersema (cardioloog in het Westfriesgasthuis) en Ference Loupatty 
(klinisch chemicus verbonden aan Diagnost-IQ). Wij zien erg uit naar de samenwerking met hen. Zij zijn 
voorgedragen door respectievelijk het Westfriesgasthuis en de WFHO.  

Dymo-etiketprinters 
 
Bij problemen met het gebruik van Dymo labelprinters die in bruikleen zijn gegeven door DCWF mailt u 
naar info@dcwf.nl. Wij dragen dan zorg voor een oplossing op zo kort mogelijke termijn.  
Er is helaas een levering begin 2017 geweest van Dymo-etiketrollen waarvan gebleken is dat de gaatjes 
tussen de stickers onjuist zijn geponst. Gevolg is dat het ‘oog’ op de Dymo de etiketten niet goed leest. 
Mocht u dus problemen ondervinden met de Dymo labelprinter na het wisselen van de etiketrol, 
vernietig deze rol en pak/bestel een andere rol. De etiketrollen die u nu ontvangt bij een bestelling 
leveren geen problemen op. Dank voor uw meldingen zodat we dit hebben kunnen oplossen. Excuses 
voor het ongemak! 
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Wijzigingen in aanvraagformulieren 
 
Bij diverse aanvraagformulieren zijn wijzigingen aangebracht in overleg met de medisch adviesraad 
van DCWF.  
 
KCL: verzoek van de afdeling om goed te controleren of de juiste gegevens/sticker op het 
aanvraagformulier is vermeld. Versie jan. 2017 en versie april 2017. De oude voorraad kan opgemaakt 
worden. 
 
Medische beeldvorming: er dient altijd een afspraak gemaakt te worden voor medische beeldvorming 
in Hoorn. Zonder afspraak kunnen de patiënten niet terecht. Let op: per abuis gaan veel patiënten voor 
een echo en MRI naar poli 7 (begane grond), dit moet poli 50 zijn op de eerste etage. Alle reguliere 
röntgenfoto’s worden wel gemaakt op poli 7. 
Tevens het verzoek van de afdeling om het verwijsfomulier goed in te vullen. Een veel voorkomende 
fout is het ontbreken van de patiëntgegevens op de achterzijde van het formulier. Als de achterzijde 
zonder patiëntgegevens wordt gefaxt dan is niet bekend waar de aanvraag bijhoort. In de volgende 
versie (mei 2017) van het formulier wordt dit ondervangen en staat alle informatie voor de afdeling 
weer op de voorzijde. Verdere wijziging: inloop medische beeldvorming in de buitenpoli’s (Enkhuizen 
en Heerhugowaard) is tot 16.45 uur. 
 
Cardiologie: in de nieuwe versie (april 2017) is het aankruisvakje ‘geen contra-indicaties’ weer terug bij 
de ergometrie. Let op: open spreekuur ergometrie (inloop tussen 14 en 16 uur), behalve donderdag. 
 
Gynaecologie: er is een nieuw aanvraagformulier Gynaecologie (versiedatum jan.2017). Andere versies 
s.v.p. vernietigen. Let op de indicaties: 
 

 
 
Bestellingen: let op dat er tijdig besteld wordt. Zodra het webformulier is ingevuld krijgt u een melding 
‘de materialen worden binnen 5 werkdagen bij uw praktijk afgeleverd’. Als u deze melding niet krijgt is 
er iets fout gegaan. Dit voorkomt de regelmatige spoedbestellingen. Bedankt voor uw medewerking!  
Zie ook de website van DCWF:  http://dcwf.nl/verwijzer/formulieren/  

Op onze site treft u altijd de meest actuele versies van de formulieren aan die u kunt downloaden, 

printen en gebruiken.  
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Bestellingen Comicro 
 

 

 
In juni worden alle huisartsprakijken bezocht door accountmanager van Comicro: Paulien Luijben, zij 

maakt per praktijk een afspraak. De nieuwe werkwijze wordt uitgelegd en Paulien neemt een eerste 

set afnamematerialen, een instructiekaart en afnamewijzer mee. De huisartsleden van de medisch 

adviesraad hebben deze afnamematerialen en werkwijze positief beoordeeld.  

Wat gaat er veranderen? Per onderzoek is er een doosje wat zowel het aanvraagformulier als de 

afnamematerialen bevat. Na de afname stuurt u het materiaal incl. het aanvraagformulier per post of 

geeft u mee aan de koerier van DCWF. Per 10 stuks kunnen deze doosjes besteld worden in een zelf 

samen te stellen variatie. Bestellen gaat via de gebruikelijke wijze op de website van DCWF. U ontvangt 

deze doos per post. 

Twitter 
 
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het DCWF en volg ons op Twitter: 
@DCWestfriesland 
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Nascholingskalender 2016/2017 
 

De nascholingskalender 2017 staat op de website van DCWF: 
http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/  
 
 
 

 
 

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 zijn recent weer aangevuld en gewijzigd. 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 info@dcwf.nl 
 
U kunt zich aan/afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen aan: info@dcwf.nl 
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