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 Contactgegevens
Proctologie Friesland is gevestigd op het
Gezondheidsplein in Sûnenz;
Burgemeester Wuiteweg 140b
9203 KP Drachten
Proctologie Friesland is op werkdagen bereikbaar van
8.30 tot 16.30 uur op: 0512 - 58 88 90
E proctologie@heelkundefriesland.nl
W heelkundefriesland.nl/aandoeningen/aambeien
Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden

 Hebt u vragen?
Hebt u nog vragen, dan neemt de behandelend
proctologisch chirurg deze graag met u door tijdens uw
bezoek. Bij dringende vragen of problemen vóór en na
uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot uw
huisarts.

 Proctologie Friesland
Het Proctologie Team van Heelkunde Friesland helpt u
met betere zorg. Omdat deze klachten vaak
samenhangen met gynaecologische, urologische en/of
algemene darmklachten, werken wij intensief samen
met (huis)artsen, bekkenbodemtherapeuten en andere
specialisten in Friesland. De kwaliteit van uw zorg staat
hoog in ons vaandel.

www.heelkundefriesland.nl

