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Werkwijze inspannings-ecg en event recorder 
 
Patenten die u verwijst voor een inspannings-ecg of een event recorder 
kunt u aanmelden per fax via het nummer 0229-257104. De afdeling 
cardiologie verstuurt dezelfde dag per post de afspraak naar de patiënt. Als 
de datum niet uitkomt, kan de patiënt zelf met de afdeling contact 
opnemen voor een andere afspraak. Bij de inspannings-ecg dient u op het 
formulier aan te kruisen dat er geen contra-indicaties voor het onderzoek 
zijn, anders zal de aanvraag niet worden gehonoreerd. 
 
Wij vragen u de patiënt te informeren dat het geen verwijzing naar de 
cardioloog betreft, maar dat het alleen gaat om een inspanningsonderzoek. 
Dit onderzoek is uitsluitend bedoeld voor patiënten met een gemiddelde of 
lage voorafkans op ischaemie. Als de anamnese echt verdacht is, kunt u de 
patiënt beter rechtstreeks naar de cardioloog verwijzen. De kans op vals 
negatieve testen wordt dan groter. Het onderzoek op de functieafdeling 
cardiologie is een ondersteunend onderzoek voor de huisarts, dus u dient 
zelf de patiënt gerust te stellen. Uiteraard wordt bij onverwacht ernstige 
bevindingen wel meteen gehandeld. 
 
Als u het formulier hebt gefaxt kunt u het formulier vervolgens aan de 
patiënt mee geven. Deze werkwijze geldt ook voor het aanvragen van 
aanvragen van onderzoeken met de eventrecorder.  

Rust-ecg’s zonder afspraak 
 
Voor het maken van rust-e.c.g.’s kunnen patiënten op werkdagen zonder 
afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur op poli 16a van het Westfriesgasthuis in 
Hoorn. Op de polikliniek van het Westfries Gasthuis in Heerhugowaard 
kunnen op werkdagen zonder afspraak e.c.g.’s gemaakt worden van 7.30 
uur 17.00 uur. 

Telefoon- en Faxnummers 
 
Bij de oprichting van het Diagnostisch Centrum West-Friesland is de keuze 
gemaakt voor een centraal nummer voor aanmelding voor onderzoeken 
voor patiënten (0229-257523) en een centraal nummer voor huisartsen 
waar men uitslagen kan krijgen en kan overleggen (0229-257524). 
 
Enkele huisartsen melden ons dat ze hun vertrouwde rechtstreekse 
nummers missen, bijvoorbeeld van de röntgenafdeling van het 
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Westfriesgasthuis. Deze nummers zijn echter nog steeds in gebruik maar 
ontbreken door de eerder gemaakte keuzes op de nieuwe formulieren. In 
op korte termijn op te leveren nieuwe versies zullen wij de rechtstreekse 
nummers weer vermelden. Op de volgende versie van het 
cardiologieformulier zal ook weer worden vermeld wat de tijden zijn voor 
een rust-ecg zonder afspraak.  

Harde kaart praktische informatie DCWF 
 
Binnen enkele weken sturen wij alle verwijzers een zogenaamde “harde 
kaart”, waarop naast het centrale nummer met de indeling van het keuze-
menu (zodat u direct de juiste keuze kunt maken) ook rechtstreekse 
nummers worden vermeld evenals de meest efficiënte manier van 
aanmelden en andere praktische zaken.  
 
Wij laten voldoende kaarten maken, zodat u deze harde kaart ook in de 
dokterstas kunt meenemen. Ook voor de assistentes sturen wij een 
exemplaar. Suggesties over dit onderwerp, over de nieuwe formulieren en 
over andere zaken blijven meer dan welkom. Ondanks zorgvuldige 
voorbereiding blijkt maar weer eens: zoveel verwijzers, zoveel wensen! Wij 
danken de diverse collega’s voor hun suggesties. Door de flexibele 
organisatie valt snel op individuele wensen in te spelen zonder hoge 
kosten. 
 
Om nu al een praktisch overzicht bij de telefoon en fax te hebben van alle 
rechtstreekse nummers hebben wij een tabel gemaakt met deze informatie, 
zie de volgende pagina.
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Overzicht rechtstreekse nummers en locaties 
 
alle telefoonnummers met kengetal 0229, tenzij anders aangegeven – Heerhugowaard fax voor alle onderzoeken: 072-5753031. 

 

Afdeling Fax Telefoon afspraken Onderzoekslocatie Procedure 

Radiologie (röntgen, 

echo, CT, MRI) 

257 080 257 373 Hoorn: poli 1, poli 14 (alle onderzoeken), 

Heerhugowaard (röntgen, echo) 

Huisarts geeft formulier mee. Röntgen in Hoorn bij 

voorkeur afspraak, overige onderzoeken uitsluitend 

afspraak. Heerhugowaard röntgenfoto altijd zonder 

afspraak, echo met afspraak. Patiënt belt zelf. 

Cardiologie (ECG’s, 

event recorders) 

257 104 Hoorn 208 426, 

Heerhugowaard 072 - 575 30 30,  

Enkhuizen 0228 -312345 

Hoorn: poli 16a (alle onderzoeken), Enkhuizen 

en Heerhugowaard (ecg) 

Huisarts faxt formulier inspannings-ecg of event 

recorder. De afdeling stuurt patiënt brief met 

afspraak – ecg’s in Hoorn zonder afspraak tussen 9 

en 12 uur; in Heerhugowaard 07:30 – 17:00 uur 

Gynaecologie (echo, 

IUD) 

257 085 25 78 29 Hoorn: poli 9 Huisarts geeft formulier mee, patiënt belt zelf voor 

afspraak 

Pathologie (punctie) 257 121 208 696 Hoorn, derde etage nieuwbouw Patiënt maakt zelf afspraak voor punctiekamer 

Klinisch Chemisch 

Laboratorium 

257 109 257 523 Hoorn (poli 1), Enkhuizen, Heerhugowaard en 

22 andere locaties in West-Friesland; 

thuisafname (op aanvraag) 

Patiënt gaat zonder afspraak met formulier naar 

priklocatie; thuisprikken via aanvraag per fax door 

huisarts (lab stuurt geen bevestiging meer) 

Trombosedienst 257 109 257 523 Hoorn (poli 1), Enkhuizen, Heerhugowaard en 

22 andere locaties in West-Friesland; 

thuisafname (op aanvraag) 

Patiënt gaat zonder afspraak naar priklocatie; thuis –

prikken via aanvraag per fax door huisarts; nieuwe 

aanmelding faxen, trombosedienst neemt contact op 

met patiënt voor afspraak (uiterlijk dag voor prikken) 

Longfunctie 257 091 257 265 Hoorn (poli 15), Heerhugowaard Patiënt maakt zelf afspraak en neemt formulier mee 

Medische Microbiologie 257 111 257 111 Niet van toepassing, via huisarts Niet van toepassing 

 


