
 

0222-316234 

Huisartsenpraktijk De Cocksdorp 

Kikkertstraat 34, 1795 AD De Cocksdorp 

Gezondheidscentrum De Zandkoog 
Pontweg 106, 1791 LB Den Burg 

U vindt hier informatie over de praktijk, openingstijden en informatie over de 
waarneming ‘s avonds en in het weekend. 

Bij spoed als elke seconde telt, bel 112! 

Telefoon spoed op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur 0222 – 316234, kies 1  
 
Spoed buiten kantooruren Huisartsenpost  

0222 – 321143 tijdens avond, nacht, weekend en feestdagen. Uitsluitend op 
afspraak en voor zorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van 

uw eigen huisarts. 
 
Herhaalrecepten  

Via de receptenlijn 088 – 0800118 
Via internet: www.detexelseapotheek.nl   

Of met de gratis APP op uw telefoon: RecAppt. Code 502922 
 
Afspraken en huisbezoek 0222 – 316234, kies 3 

 
Openingstijden  

De praktijk is open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. 
 

E-mailadres praktijkhaasdijkdenbreejen@zorgring.nl 
 
Spreekuur aanvragen  

De praktijk is tussen 08.00 en 17.00uur bereikbaar voor het maken van een 
afspraak. De assistente vraagt u naar de reden van uw aanvraag om een goede 

planning te kunnen maken. 
 
Huisbezoek en terugbelafspraak 

De praktijk is tussen 08.00 en 17.00uur bereikbaar voor het maken van een 
huisbezoek. De huisbezoeken worden indien mogelijk dan diezelfde dag afgelegd. 

Vraag alleen een huisbezoek aan als u echt niet naar de praktijk kunt komen. 
U kunt bij de assistente een terugbel-afspraak maken. Dit is alleen bedoeld voor 
kort overleg met de huisarts. Heeft u meer tijd nodig of meer dan één vraag 

heeft dan kunt u beter een spreekuur afspraak maken. 

http://www.detexelseapotheek.nl/
mailto:praktijkhaasdijkdenbreejen@zorgring.nl


Medewerkers huisartsenpraktijk 

Huisartsen 
Anouk den Breejen 
Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Spreekuur De Cocksdorp: maandag, woensdag en vrijdagmiddag . 
Spreekuur Den Burg: woensdag en donderdagochtend. 

Frank Haasdijk 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Spreekuur Den Burg: maandag, dinsdagmiddag en vrijdagochtend. 

Spreekuur De Cocksdorp: dinsdagochtend en donderdagmiddag. 
 

Doktersassistentes 
Sjoerdtje Boomsma, Ina Jansen, Frida Tuitman en Joyce Zijm. 
 

Praktijkondersteuners/verpleegkundigen 
Rob de Bakker, Saskia Schuyl en Lisa Kalf 

 
Praktijkmanager 

Ingrid Mooij, HKN 
 
Zomerdokter 

In verband met de vakantiedrukte is er van 1 juni tot 1 september een arts in 
dienst die ons ondersteunt bij huisartsenzorg van toeristen op Texel. 

 
Praktijkvakantie 
Enkele weken per jaar is de praktijk gesloten vanwege vakanties. Er is dan wel 

van 08.00uur tot 13.00 uur een assistente aanwezig voor overleg. 

Andere huisartsen op Texel zorgen voor vervanging tijdens de vakantie 

Praktijk De Kaap Molenstraat 87 Den Burg 0222-321123 

De Witte Pontweg 106 Den Burg 0222-320005 

De Winter/Lentze Abbewaal 2 Den Burg 0222-312023 

Uithoven/Plasmans Pontweg 106 Den Burg 0222-312016 

    

Apotheek  
De Texelse Apotheek, Weverstraat 95 in Den Burg, 0222-312112 regelt de 

medicijnvoorziening voor de huisartsenpraktijk. In de Plus supermarkt te De 
Cocksdorp is een afhaalpunt, een automaat, die twee maal daags de nieuw 
voorgeschreven medicijnen ontvangt.  U kunt er ook voor kiezen de medicatie in 

Den Burg af te halen bij de Texelse Apotheek. Daarnaast heeft de Texelse 
Apotheek dagelijks bezorgdienst. Openingstijden:  www.detexelseapotheek.nl 

 
Klachten en suggesties  
De medewerkers van de praktijk proberen u zo goed mogelijk te helpen. Maar 

het kan voorkomen dat er iets niet goed is gegaan. Blijf daar niet mee rondlopen, 
maar laat het ons weten. Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht 

indienen. Dat kan schriftelijk of via het klachtenformulier op 
www.praktijkhaasdijkdenbreejen.nl 

http://www.detexelseapotheek.nl/
http://www.praktijkhaasdijkdenbreejen.nl/


 


