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In Centrum Oosterwal worden 
onder meer de volgende 
aandoeningen behandeld:

 aambeien

 acne

 eczemen

 huidallergieën

 huidkanker

 lymf & lipoedeem

 moedervlekken

 open benen

 ouderdomsvlekken

 psoriasis

 spataderen

 trombose/aderontsteking

 wratten

 zonbeschadigingen

Persoonlijke zorg van hoge kwaliteit sinds 1989
Centrum Oosterwal is een door de overheid erkende instelling  
voor medisch specialistische zorg (IMSZ). In het Centrum vindt 
diagnostiek en behandeling plaats van zowel dermatologische als 
flebologische afwijkingen & aandoeningen. Tevens worden de  
hieraan gerelateerde chirurgische ingrepen uitgevoerd in eigen 
ultra moderne operatiekamers.

Professioneel & gedreven team
‘Behandel mensen zoals je zelf ook behandeld wilt worden’, is het 
motto van ons enthousiaste team van artsen, verpleegkundigen en 
ondersteunend personeel. Ervaring, training & onderzoek zorgen 
ervoor dat alle behandelingen zo aangenaam mogelijk en volgens 
de laatste medische technieken worden uitgevoerd.

Afspraak maken
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
vanaf 8:30 tot 17:00 uur en vrijdag vanaf 8:30 tot 16:00 uur. In 
geval van problemen kunt u ons 7 dagen per week, 24 uur per dag 
telefonisch bereiken. Behandeling alleen volgens afspraak en op 
verwijzing van huisarts of medisch specialist.  

Centrum Oosterwal



Comeniusstraat 3
1817 MS Alkmaar
Tel. 072 515 77 44
www.centrum-oosterwal.nl
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routebeschrijving
Den Helder
Neem op de ring van Alkmaar 
(N9) afslag Bergen/West Vleugel 
(Bergerweg). Vervolgens bij 
het tweede verkeerslicht rechts 
afslaan (Jan Lighthartstraat).  
U ziet Centrum Oosterwal nu 
recht voor u. Neem de eerste 
afslag rechts (Comeniusstraat) 
en rijd ongeveer 100m om het 
pand tot de eerste afslag links. 
Hier bevindt zich de ingang en 
gratis parkeergelegenheid.

Heerhugowaard/Hoorn
Volg de ring van Alkmaar(N9) 
richting Den Helder. Zie verder 
route vanaf Den Helder.

Haarlem/Amsterdam
Volg de ring van Alkmaar(N9) 
richting Den Helder. Zie verder 
route vanaf Den Helder.

Busdienst (lijn 6 & 360)
Er rijden regelmatig bussen 
tussen Station Alkmaar en de 
haltes ‘Hogeschool Alkmaar/
Jan Lighthartstraat’ en ‘Kees 
Boekestraat’. Kijk voor de tijden 
op het schema hiernaast. Alle 
haltes zijn op enkele minuten 
loopafstand verwijderd.
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Alkmaar Heerhugowaard

Lijn van halte naar Station Alkmaar tijden

6 Hogeschool Alkmaar/Jan Lighthartstraat 29   59

360 Kees Boekestraat 03   18   33  48

Lijn van Station Alkmaar naar halte tijden

6 Hogeschool Alkmaar/Jan Lighthartstraat 05   35

360 Kees Boekestraat 05   20  35  50


