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Nieuwsbrief 

Trombosedienst 
 
Sinds 1 januari 2010 is de trombosedienst van het DCWF operationeel. Al 
meer dan 1500 patiënten die ontstold moeten worden maken gebruik van 
de voordelen die onze trombosedienst biedt. Zo zijn de uitslagen snel 
beschikbaar worden patiënten snel geïnformeerd, zijn de uitslagen voor de 
huisartsen en specialisten in West-Friesland en de Wieringermeer altijd in 
EZIS in te zien en is er een uitstekende telefonische bereikbaarheid voor 
behandelaar en patiënt. 
 
Nieuwe patiënten zijn meer dan welkom. Huisartsen kunnen patiënten laten 
overschrijven naar de trombosedienst van het DCWF via het 
inschrijfformulier. De organisatie kan een grote groei van patiënten aan, 
dus iedereen kan de beste zorg krijgen. Na aanmelding zorgt de 
trombosedienst voor een soepel verloop van de overstap. 
 
Zelfmeting INR nu mogelijk 
 
De trombosedienst van het DCWF begeleidt ook patiënten die graag hun 
antistolling zelf willen meten. Na een scholingstraject krijgen deze 
patiënten zelf een meter waarmee zij vrij eenvoudig zelf hun INR kunnen 
bepalen. Na het opgeven van de zelf gemeten INR-waarde op de website 
krijgen de patiënten een doseeradvies. Er is ook een groep mensen die zelf 
wil leren doseren. De trombosedienst van het DCWF biedt deze 
mogelijkheid ook.  
 
Elke twee weken wordt voor nieuw aangemelde patiënten een cursus 
gegeven. De huisartsen kunnen patiënten hiervoor aanmelden bij de 
trombosedienst, patiënten kunnen hun interesse ook direct telefonisch 
doorgeven of de medewerk(st)er van de prikdienst op de hoogte stellen. 

Inbrengen spiraaltjes op poli gynaecologie 
 
Al snel na de oprichting van het DCWF is aan huisartsen gevraagd om 
spiraaltjes te gaan inbrengen bij de poli gynaecologie om de werkdruk voor 
de gynaecologen te verminderen en de patiënt snel te kunnen helpen. Niet 
alle huisartsen plaatsen spiraaltjes zelf en verwijzen dan meestal door naar 
de tweede lijn. Een aantal huisartsen verklaarde zich bereid deze 
verrichting uit te voeren en stelde daar een middag of ochtend voor ter 
beschikking. Het is fijn op deze manier patiënten te kunnen helpen en 
tevens het eerstelijnswerk door een collega- huisarts te kunnen laten doen.  
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Het is en blijft uitdrukkelijk de bedoeling dat huisartsen die dit zelf willen en 
kunnen, spiraaltjes blijven plaatsen. Voor huisartsen die liever verwijzen is 
nu de optie via het DCWF een goede keuze. Zij weten dan dat ervaren 
collega’s dit voor hun patiënten doen. Natuurlijk blijven de moeilijke 
plaatsingen en gecompliceerde gevallen voor de gynaecoloog. Als de 
huisarts twijfel heeft over de plaatsing, kan snel een echografie worden 
gemaakt.  
 
Formulieren 
 

Het DCWF en haar leveranciers van de diagnostische onderzoeken werken 

hard aan een nieuwe set formulieren. Alle formulieren worden voorzien van 

een nieuwe opmaak met het nieuwe logo. De gelegenheid wordt tevens 

aangegrepen om de formulieren aan te passen aan de eisen van deze tijd 

en aan de wens van de verwijzers. Zodra de formulieren zijn gedrukt 

worden deze door een koeriersdienst verspreid onder de huisartsen. De 

formulieren zijn ook te downloaden van de website (www.dcwf.nl). Het 

verzoek is zoveel mogelijk een adressticker vanuit het HIS te gebruiken bij 

de aanvraag. Bijna ieder HIS kan deze stickers op een Dymo labelprinter 

uitprinten.  

Wetenswaardigheden Medische Adviesraad DC 
 

De medische adviesraad van het DCWF heeft een aantal belangrijke taken 

binnen het DCWF. De medische adviesraad vergadert eens per zes weken. 

De raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De leden van de 

raad vervullen een brugfunctie naar de achterban.  

De medische adviesraad bestaat uit de volgende leden: 

Henk Korfker, huisarts 

Theo Versteege, huisarts 

Erik Wybenga, huisarts 

Teddo Doesburg, radioloog 

Jan van Rijn, klinisch chemicus 

Johannes Schmidt MDL-arts 

Voor nieuwe ideeën op het gebied van diagnostiek of wensen kunt u altijd 

met de leden van de raad contact opnemen. Ook kunt u de bestuursleden 

benaderen (Stefan Koomen en Erik van de Sande).  
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Momenteel is het bestuur druk bezig met de formulieren, het maken van 

afspraken met leveranciers, vooral het Westfriesgasthuis, het zichtbaar 

maken van het DCWF binnen het ziekenhuis en de andere locaties en het 

realiseren van gynaecologische echo’s, fietsergometrie met 

belastingselectrocardiogrammen en eventrecoders bij de afdeling 

cardiologie. De prioriteiten van het bestuur worden direct met de medisch 

adviesraad afgestemd en zo nodig onderweg bijgesteld. 

Nascholing 
 

Het DCWF organiseert diverse nascholingen in samenwerking met de 

WFHO, het Westfriesgasthuis en de WDH. 

Op dinsdagavond 16 november 2010 organiseert de afdeling interne 

geneeskunde een bijscholing door de MDL artsen. Hiervoor ontvangt u 

separaat een uitnodiging.  

In januari 2011 start voor geïnteresseerde huisartsen een cursus over het 

interpreteren van electrocardiogrammen. Deze beslaat een aantal 

maandagavonden. De cursus begint in het Westfriesgasthuis om 17:30 en 

eindigt op 19:00. Als docenten zullen optreden Charles Janus en Dick 

Basart, cardiologen en Giel Nijpels, hoogleraar huisartsengeneeskunde. Ook 

voor deze cursus ontvangen huisartsen een apart schrijven. 

De eerste cursusavond is op maandag 17 januari 2011. Aan deze cursus 

zijn enige kosten verbonden, o.a. omdat de deelnemende huisartsen een 

leerboek bij de cursus krijgen. Dit boek kan dan later als naslagwerk of 

reminder worden gebruikt. Voor meer informatie over de cursus kunt u 

terecht bij Erik van de Sande, 06-65244853 of e.vandesande@dcwf.nl 

Voor alle nascholing wordt accreditatie aangevraagd. 

Website 
 

De website van het DCWF is al enkele maanden operationeel. Het adres is 

www.dcwf.nl. U vindt hier onder meer nieuws, algemene informatie voor 

patiënten, foto’s en adressen van de prikpunten en de mogelijkheid om de 

meest actuele versie van formulieren te downloaden. 
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Indien er suggesties zijn om de functionaliteiten van de website uit te 

breiden, dan graag reactie via e.vandesande@dcwf.nl en/of 

s.koomen@dcwf.nl 

Vervolg nieuwsbrief 
 
Het DCWF zal vanaf nu minimaal eens per maand een nieuwsbrief 
versturen. De nieuwsbrief ook te downloaden via www.dcwf.nl. Het kan wel 
voorkomen dat gezien het mogelijk vertrouwelijke karakter een of 
meerdere onderwerpen in de publiekelijk toegankelijke versie zijn 
weggelaten.  
 
NB: Waarschijnlijk leest u deze nieuwsbrief omdat wij u deze hebben 
toegestuurd. Is dit niet het geval en wilt u worden opgenomen in ons 
mailingbestand, stuurt u ons dan een bericht. Doet u dat ook indien u 
suggesties heeft voor onderwerpen die wij in de nieuwsbrief kunnen 
behandelen. 

 


