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Cardiologie 

Fietsergometrie op afspraak 

Dit bericht heeft reeds op HAWEB gestaan: de personele capaciteit voor de fietstesten is niet 
meer voldoende om de toenemende druk op de fietskamer op te kunnen vangen. Met als 
gevolg extreem (en onacceptabel) lange wachttijden in de wachtkamer en toenemende 
werkdruk voor het personeel. Om die reden hebben we ook voor de fietstesten besloten terug 
te gaan naar een hybride model waarbij planbare zorg weer volgens een afspraak wordt 
uitgevoerd. Verzoek om voor het uitvoeren van een fietstest een afspraak te maken. Voor 
huisartsen betekent dat dat zij de patiënt moeten vragen een afspraak te maken via onze 
afsprakenlijn 0229 257219. Huisartsen kunnen bellen via 0229 257136. 
 

Medische beeldvorming  
 
BI-RADS 0 
Er komen bij de medische beeldvorming wel vragen binnen wat precies de betekenis van de 
BI-RADS 0 is en wat we daarmee moeten doen als huisarts. Daarom bij deze een toelichting 
van Diane Mouwen, mammaradioloog WFG (d.mouwen@westfriesgasthuis.nl) 
 
Bron: The Radiology Assistant® 

 
Nodig: Aanvullend onderzoek en/of eerdere mammografieën ter vergelijk.  
BI-RADS 0 wordt gebruikt indien aanvullend onderzoek (bv extra opnamen of echo) of het 
opvragen oude onderzoeken benodigd is.  
Wanneer het aanvullend onderzoek is voltooid wordt een definitieve classificatie gemaakt. 
We proberen deze categorie in het ziekenhuis meestal te vermijden door te zorgen dat de 
oude opnamen er zijn vóór de verslaglegging, of door aanvullende diagnostiek direct te 
verrichten. Wanneer gebruiken we dus BI-Rads 0:  
 
WEL 

 Via screening: Als aanvullende echo of mammografie geïndiceerd is: extra richting(en), 
spot compressie. 

 Via radiologie (WFG): Als aanvullende echo of (volledige of extra opnamen) mammografie 
nodig is, maar ALLEEN als apparaten of personeel niet beschikbaar zijn of als de patiënt 
geen tijd heeft om te wachten. 

 Als eerder onderzoek ter vergelijk benodigd is om een eindoordeel te kunnen geven en 
nog niet beschikbaar. We maken dan meestal later een addendum of revisie verslag. 

 
NIET  

 Als eerder onderzoek eigenlijk niet nodig is om te classificeren. (Bv als de bevindingen niet 
afwijkend zijn of juist zeer verdacht voor maligniteit). 

 
BOB 
Regelmatig worden er BOB-patiënten via de huisarts naar ons verwezen voor een extra 
mammografie. Het valt ons op dat de aanvraag die wordt meegegeven aan de patiënt vaak 
niet volledig is. Zo staat er regelmatig op dat de beelden bij de BOB-bus mislukt zijn of er staat 
helemaal niet op dat de verwijzing een gevolg is van de uitslag bij de BOB-bus.  
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Dit laatste heeft tot gevolg dat de patiënt lang moet wachten voor we kunnen starten met de 
mammografie. De BOB-beelden moeten eerst worden opgevraagd en ook is er meer 
onderzoektijd nodig. Indien een patiënt wordt doorverwezen naar aanleiding van een BOB 
onderzoek dit s.v.p. altijd op de aanvraag vermelden. 
  

Diagnost-IQ (KCL) 

Nieuw prikpunt 

Sinds maart is er een DCWF/DIQ prikpunt in Wieringerwerf. Dit prikpunt is gevestigd in de 
praktijk van Peter Alders. Een DCWF prikpunt in die regio! Daar zijn we blij mee, we zien het 
als meerwaarde voor patiënten die voor hun 2e lijns zorg het WFG bezoeken, de uitkomsten 
van lab dat de huisarts aanvraagt is direct inzichtelijk voor de specialist, en als de specialist 
lab aanvraagt kan dat nu ook dicht bij huis geprikt worden. Patiënten zijn welkom op dit 
prikpunt op werkdagen van 08.30 – 09.15 uur. 
Thuisafnames in de regio Wieringerwerf (Wieringerwerf, Middenmeer, Slootdorp en 
Kreileroord) kunnen door alle huisartsen via DCWF afgenomen worden. 

Thuis bloedafname 

Als een HA bij een patiënt een bloedafname thuis wil laten doen, dan is het de bedoeling dat 
de HA / doksterassistente de aanvraag via mail of fax naar Diagnost-IQ toe stuurt. Het komt  
nu voor dat de patiënt van de huisarts het Diagnost-IQ email adres krijgt (voor bloedafname) 
en de aanvraag zelf naar ons doorstuurt. Dat is niet de bedoeling. 

Vitamine K indicatie? Overleg met de trombosedienst-arts  

Onderstaand bericht komt uit De Post, vanwege ervaringen van de Trombosedienst dat er 
huisartsen zijn in de dienst die niet conform onderstaand schema doseren graag jullie 
aandacht nogmaals hiervoor. 
 
De visite-assistent kan met de INR-meter in de visite-auto de INR bepalen. Met de 
trombosedienst is afgesproken dat bij een vitamine K-indicatie, zoals een (forse) bloeding 
tijdens antistolling en een INR>8, eerst met de dienstdoende trombosedienst-arts overlegd 
wordt via telefoonnummer 085-4000339 (alleen voor artsen). De TD-arts heeft namelijk inzicht 
in het TD-dossier van de patiënt met indicatie, cardiale risico etc. 
 
Beleid bij een afwijkende INR zonder bloeding: 
INR < 2 1 acenocoumarol extra > Patiënt overlegt zelf met trombosedienst. 
INR 2-5 dosering niet wijzigen. 
INR 5 tot 6 1 dag acenocoumarol overslaan > Patiënt overlegt zelf met trombosedienst 
INR 6 tot 8 2 dagen acenocoumarol overslaan > Patiënt overlegt zelf met trombosedienst 
INR >8 Indicatie voor vit K. iom arts trombosedienst. 
Beleid bij bloeding na bepaling INR: 
Kleine bloeding: afwachten, 1-2 dagen geen VKA, soms vitamine K evt. overleg met TD-arts. 
Grote bloeding: vitamine K in overleg met TD-arts. 
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Comicro (MML) 
 
Ben Ridwan, microbioloog:  
Tot op heden was Comicro afhankelijk van twee Laboratorium Informatie Management 
Systemen (LIMS) die op de verschillende locaties voor de fusie op de verschillende locaties in 
gebruik waren. Per 28 mei 2018 is Comicro overgegaan op één nieuw LIMS (Labtrain van 
Bodegro). 
 
Met behulp van het nieuwe LIMS kunnen er makkelijker uitslagen worden opgezocht en kan 
mogelijk in de toekomst digitale ordering worden aangeboden. Het nieuwe LIMS is uitgebreid 
getest. Desalniettemin zijn opstart problemen mogelijk. U kunt dan laagdrempelig contact 
opnemen met Comicro via secretariaat en/of uw account manager. 
 
Tevens zijn een aantal semi handmatige assays overgezet in een geautomatiseerd systeem, 
dat volledig aan het nieuwe LIMS gekoppeld is. Het gaat om o.a. de Borrelia, Helicobacter en 
de Chlamydia trachomatis serologie in het kader van infertiliteitsonderzoek (waarbij 
onderzocht wordt of een infectie in het verleden heeft plaatsgevonden). Deze testen kunnen 
voortaan random-access verricht worden. Hierdoor hoeft er niet meer batch gewijs gewerkt te 
worden en kunnen de testen dus dagelijks gedraaid worden.  
Het betreft m.n. ook de Borrelia screeningstest.  
Zoals u vroeger gewend was, zult u nu uitslagen met Borrelia IgM en IgG ontvangen. In de 
nieuwe screeningstest zullen deze echter getest worden m.b.v. een ander (groter) Borrelia 
surface antigen (VlsE i.p.v. C6). Reactiviteit in deze testen zullen automatisch geconfirmeerd 
worden met de specifieke Borrelia IgM en/of IgG Western Blot. 
Comicro hoopt hiermee kwalitatief een verbeteringsslag te hebben gemaakt en bovendien de 
servicegraad te hebben verhoogd. 

Comicro nieuwsbrief 

De website van Comicro is volledig vernieuwd. Comicro informeert alle huisartsen graag via 
hun nieuwsbrief. De link naar de nieuwsbrief zal vanaf nu opgenomen worden in de DCWF 
nieuwsbrief. 
https://mailchi.mp/comicro.nl/een-relatie-moet-groeien-511535 
 

Nascholingskalender 2018 
 

Symposium Zorgkoepel West-Friesland 
‘Grenzen van de spoedzorg’ 
 
Heeft u zich hiervoor al aangemeld? Het 
programma kunt u inzien door te klikken op 
de volgende link: 
Symposium op 28 juni a.s.: ‘Grenzen van de 
spoedzorg’ 
 

28 juni 2018 – 17.30 uur tot 22.00 uur 
(inloop vanaf 17.00 uur) 

 
 

 
De nascholingskalender 2018 staat op de website van DCWF: 
http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/  

https://mailchi.mp/comicro.nl/een-relatie-moet-groeien-511535
http://intranet.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/2018/06/Programma-symposium-Zorgkoepel-28-juni-2018.pdf
http://intranet.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/2018/06/Programma-symposium-Zorgkoepel-28-juni-2018.pdf
http://dcwf.nl/verwijzer/bijscholing/
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Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u sturen naar info@dcwf.nl.  
U kunt zich aan/afmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen aan: info@dcwf.nl. 
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