Overzicht rechtstreekse nummers en locaties DCWF (versie 01-04-2019)

Afdeling

Fax 0229-

Telefoon afspraken 0229-

Onderzoek locatie

Procedure

Cardiologie:

257 104

Hoorn: 208 426

Hoorn: poli 74 (alle onderzoeken)

Event recorder: op afspraak

-ECG

Voor echocardiografie bel:

Ergometrie: op afspraak: patiënt maakt afspraak via

-event recorders

257 219

afsprakenlijn 0229-257219 (voor huisarts 0229-

-ergometrie/

257136), huisarts geeft formulier mee.

fietsproef

ECG: zonder afspraak tussen 9 en 12 uur

-echocardiografie

Echocardiografie: bel voor afspraak
072-575

Heerhugowaard

3031

072 - 575 30 30

(tot 29-4-2019)

Heerhugowaard (ecg en ergometrie)

Ergometrie: op afspraak: huisarts faxt formulier.

(tot 29-4-2019)

Patiënt krijgt oproep.

NB: Relevante

ECG: zonder afspraak 07.30-17.00 (ma t/m do,

medicatiewijzigingen

vrijdag tot 12.30 uur)

doorgeven aan poli

Echocardiografie: bel voor afspraak

cardiologie

0228-315

Enkhuizen

980

0228 -312 345

Enkhuizen (ecg en ergometrie)

Ergometrie: op afspraak: huisarts faxt formulier.
Patiënt krijgt oproep.
ECG: zonder afspraak 08:00-17:00 (ma t/m do,
vrijdag tot 12:30)
Echocardiografie: bel voor afspraak

Gynaecologie (1e lijn:

257 085

Hoorn: 25 78 29

Hoorn: poli 26

IUD, aanw. myoom,

Heerhugowaard

Heerhugowaard

vormafw. uterus,

072 – 575 30 30

beoord. adnex.

Enkhuizen

Overige indicaties in

0228 – 312 345

(tot 29-4-2019)

Huisarts geeft formulier mee, patiënt belt zelf voor
(tot 29-4-2019)

Enkhuizen

overleg
Vaststellen van zw.
termijn,
(intra-uteriene
graviditeit,
vitaliteitgraviditeit of
termijnbepaling.

217019

Eva van Hoorn

Centrum voor verloskunde en echoscopie Eva
van Hoorn

afspraak

Overzicht rechtstreekse nummers en locaties DCWF (versie 01-04-2019)
Verwijzen naar de
poli gynaecologie
(ongewenste zw.
schap, APLA verzoek
en bewezen missed
abortion).
KCL-Diagnost-IQ

257 109

257 624

Hoorn (poli 7), Enkhuizen, Heerhugowaard
29-4-2019)

Longfunctie

257 091

257 822

(tot

en 27 andere locaties in West-

Patiënt gaat zonder afspraak met formulier naar
priklocatie; thuisprikken via aanvraag per fax door

Friesland; thuisafname (op aanvraag)

huisarts (lab stuurt geen bevestiging meer)

Hoorn (poli 70)

Huisarts geeft formulier mee, patiënt belt zelf voor
afspraak

Comicro-

257 111

257 907

Niet van toepassing, via huisarts

Niet van toepassing

257 121

208 153

Hoorn, derde etage nieuwbouw

Patiënt maakt zelf afspraak voor punctiekamer

257 080

Hoorn 257 373

Hoorn: poli 7, poli 50 (alle onderzoeken),

Huisarts geeft formulier mee. Hoorn alle onderzoeken

beeldvorming:

Heerhugowaard 072-575 30 30

Heerhugowaard (röntgen, echo)

op afspraak. Heerhugowaard en Enkhuizen röntgen

Radiologie en

(tot 29-4-2019)

Enkhuizen (röntgen, echo)

nucleaire (röntgen,

Enkhuizen 0228 - 312 345

microbiologie
Symbiant- pathologie
(punctie)
Medische

(tot 29-4-2019)

zonder afspraak, echo wel op afspraak. Patiënt belt
zelf voor afspraak.

echo, CT, MRI, DEXA)
TrombosedienstDiagnost-IQ

257 068

257 625

Hoorn (poli 71), Enkhuizen, Heerhugowaard
29-4-2019)

en 27 andere locaties in West-

Friesland; thuisafname (op aanvraag)

(tot

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)

