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Overzicht rechtstreekse nummers en locaties 

 
Alle telefoonnummers met kengetal 0229, tenzij anders aangegeven – Heerhugowaard faxnummer voor alle onderzoeken: 072-5753031 

 

Afdeling Fax Telefoon afspraken Onderzoekslocatie Procedure 

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 

Klinisch Chemisch 

Laboratorium 

257 109 patiënten 257 523, voor artsen 

257 624 

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) 

Longfunctie 257 091 257 265 Hoorn (poli 15), Heerhugowaard Huisarts geeft formulier mee, patiënt belt zelf voor 

afspraak 

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

 

Nuclaire geneeskunde 257 095 257 166 Hoorn, Poli 13 Huisarts geeft formulier mee aan patiënt, deze belt 

zelf voor afspraak. 

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

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. 

Trombosedienst 257 068 257 523 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) 


