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Welkom. Voor welke zorg
kunt u bij ons terecht?
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Locatie Heerhugowaard

Heeft u een verwijzing voor een röntgenfoto? Of voor bloedprikken? Of heeft
u een afspraak met uw specialist? Vraag dan of u terecht kunt op locatie
Heerhugowaard van Noordwest Ziekenhuisgroep. Wij bieden u een breed
zorgaanbod en gastvrije zorg in een moderne en fijne omgeving. Ons team
van zorgprofessionals staat voor u klaar. Prettig is dat u binnen de ruime
openingstijden snel bij ons terecht kunt. Andere voordelen zijn goede bereikbaarheid en voldoende gratis parkeergelegenheid. In deze folder leest
u voor welke zorg u bij ons terecht kunt en hoe u een afspraak kunt maken.
Locatie Heerhugowaard hoort bij Noordwest Ziekenhuisgroep, waarvan de
hoofdlocaties in Alkmaar en Den Helder zijn gehuisvest.

Samenwerking
Wij werken onder andere nauw samen met Starlet DC en Centrum Oosterwal.
Kijk voor meer informatie op: www.starlet-dc.nl en www.centrum-oosterwal.nl

Verwijzing
U kunt bij ons een afspraak maken als u een verwijzing heeft van uw huisarts of
uw specialist.
Bij een verwijzing via uw huisarts regelt uw huisarts meestal digitaal de afspraak. U wordt hierover gebeld of u krijgt een afspraakbrief thuisgestuurd.

Voor welk zorg kunt u bij ons terecht?
U kunt bij ons terecht voor diverse vormen van diagnostiek, zoals functieonderzoek en bloedafname maar ook voor een spreekuurbezoek aan uw specialist.
Als u of uw huisarts de afspraak maakt, geef dan duidelijk aan dat u op locatie
Heerhugowaard geholpen wilt worden.

Diagnostiek
Radiodiagnostiek

Afspraak maken

•	röntgenfoto’s

072 - 548 3400

• echografieën

072 - 548 3400

• botdichtheidsmeting (DEXA)

072 - 548 3400

Functieonderzoek

Afspraak maken

• cardiale echo (hart)

via uw huisarts of specialist

• elektrocardiogram (hartfilmpje)

072 - 548 2005

• fundusfotografie

via uw huisarts

• hartritmediagnostiek (eventrecorder/holter)

via uw huisarts of specialist

• hoortest

072 - 548 3150

• longfunctieonderzoek

via uw huisarts of specialist

Bloedafname
Voor bloedafname kunt u zonder afspraak terecht tijdens onze openingstijden. Dat
geldt ook voor het afleveren van patiënten-materialen (urine, ontlasting, etc.).

Spreekuren
U maakt een afspraak via Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Als u
de afspraak maakt, geeft u dan duidelijk aan dat u op locatie Heerhugowaard
geholpen wilt worden.
• cardiologie

072 - 548 2700

• dermatologie

072 - 548 3100

• dermatologie Centrum Oosterwal

072 - 515 7744

• gynaecologie

072 - 548 2900

• keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)

072 - 548 3150

• kindergeneeskunde

072 - 548 2950

• longziekten

072 - 548 2700

• neurologie

072 - 548 3000

• orthopedie

072 - 548 2500

• parkinson verpleegkundige

072 - 548 3000

• reumatologie

072 - 548 3250

• urologie

072 - 548 2600

Onze openingstijden
Maandag tot en met donderdag van 07:00 - 19:00 uur
Vrijdag van 07:00 - 17:00 uur
Neem uw identificatiebewijs mee. Op verzoek moet u zich kunnen identificeren.
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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