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Locatie Texel - polikliniek

Welkom. Voor welke zorg kunt u bij 
ons terecht? 
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Woont u op Texel en heeft u een verwijzing gekregen voor een specialist? 

Vraag dan of u terecht kunt bij de polikliniek van Noordwest Ziekenhuis-

groep op Texel. Deze polikliniek is gevestigd in Gezondheidscentrum de 

Zandkoog en heeft een eigen entree aan de zijkant. In deze folder leest u 

voor welke zorg u bij ons terecht kunt en hoe u een afspraak kunt maken.

Locatie Texel - polikliniek hoort bij Noordwest Ziekenhuisgroep, waarvan 
de hoofdlocaties in Alkmaar en Den Helder zijn gehuisvest. 

 ʔ Onze locatie op Texel - polikliniek   
Wij bieden u gastvrije zorg in een moderne en fijne omgeving. Ons team van 
zorgprofessionals staat voor u klaar. Prettig is dat u snel bij ons terecht kunt. 
Andere voordelen zijn goede bereikbaarheid en voldoende gratis parkeergele-
genheid. 

 ʔ 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 digitaal de 
afspraak. U wordt dan door Noordwest hierover gebeld of u ontvangt een af-
spraakbevestiging:
• schriftelijk, thuis per post of
• digitaal, als u bij het ziekenhuis bekend bent. Uw afspraakbevestiging staat 

klaar in uw patiëntenportaal Mijn Noordwest (nwz.nl/mijnnoordwest). U 
ontvangt van het ziekenhuis dan eerst een melding per mail

 ʔ Voor welke zorg kunt u bij ons terecht? 
U kunt bij ons terecht voor diverse spreekuren. Geef bij uw huisarts duidelijk 
aan dat u op de polikliniek op Texel geholpen wilt worden.
• cardiologie  0223 - 69 6546 
• chirurgische oncologie  0223 - 69 6983 
• chir. oncologie / borstkliniek  0223 - 61 1650 
• dermatologie  0223 - 69 6904

https://www.nwz.nl/Pati%C3%ABnt-en-Bezoeker/Naar-het-ziekenhuis/Mijn-Noordwest
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• gynaecologie  0223 - 69 6536
• interne geneeskunde/oncologie  0223 - 69 6170
• kindergeneeskunde  0223 - 69 6449 
• medische psychologie  0223 - 69 6331
• revalidatie  0223 - 69 6481
• urologische oncologie  0223 - 69 6564

Onze zorgverleners van de specialismen zijn er niet elke dag, maar wisselend 
aanwezig. Wilt u meer informatie over uw afspraak of wilt u uw afspraak ver-
plaatsen? Neem dan contact op met de betreffende polikliniek (zie telefoonnum-
mer in overzicht). 

 ʔ Bloedafname 
U kunt voor een bloedafname terecht bij Starlet op locatie Stichting Sportschut-
ters Texel,  Emmalaan 65, 1791 AT Den Burg. Dat kan van maandag tot en met 
vrijdag, doorgaans van 07.30 tot 10.15 uur.

Afspraak maken 
Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmateriaal moet u een afspraak 
maken. Dat kan via starlet-dc.nl of telefonisch: 085 - 773 6736.
Belangrijk: voor het inleveren van ontlasting is het niet nodig om een afspraak 
te maken.

 ʔ Onze openingstijden
Onze locatie is alleen geopend als er spreekuren zijn gepland. Daarom kunt u er 
alleen op afspraak terecht. 
Neem altijd uw identiteitsbewijs mee, zodat u zich kunt identificeren. 

https://www.starlet-dc.nl/afspraak-maken
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

Colofon
Redactie algemeen

communicatie
Druk Marcelis 

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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Noordwest Ziekenhuisgroep | Locatie Texel - polikliniek 
Gezondheidscentrum Zandkoog 
Pontweg 106 
1791 LB  Den Burg 

Noordwest Ziekenhuisgroep | Locatie Texel - Dialysecentrum
Het ziekenhuis heeft op Texel ook een dialysecentrum, namelijk in Oosterend. 
Het Hof 20
1794 AZ Oosterend
Telefoon: 072 - 548 2855, voor meer informatie over dit centrum 


