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Spreekuren Ommelander Ziekenhuis ook in het UMCG in 

Groningen 
 

Het Ommelander Ziekenhuis heeft voor een aantal specialismen een 

spreekuurvoorziening op een vaste locatie binnen het UMCG in Groningen.  
 

Het Ommelander Ziekenhuis is een dochterorganisatie van het UMCG. 
Het UMCG richt zich op complexe zorg en het Ommelander Ziekenhuis op 

basiszorg. Patiënten kunnen voor basisbehandelingen vaak sneller terecht 
bij het Ommelander Ziekenhuis.  

Patiënten van het Ommelander Ziekenhuis kunnen voor complexe delen van 

behandelingen, onderzoeken of ingrepen juist weer terecht bij het UMCG. 
Zo krijgen patiënten de best mogelijke zorg op de juiste plek. 

 

Spreekuurlocatie in het UMCG (zie ook plattegrond): 

 
Spreekuur KNO 

Het spreekuur voor KNO vindt plaats op de polikliniek KNO van het UMCG 
aan de Fonteinstraat 1. Deze polikliniek bereikt u via de hoofdingang 

Hanzeplein van het UMCG. Indien u met de auto bent kunt u in dat geval 

het beste parkeren in de parkeergarage Zuid van het UMCG (bereikbaar via 
Hanzeplein). 

 
Spreekuur Proctologie 

Het spreekuur voor Proctologie vindt plaats op de polikliniek Buik van het 
UMCG aan de Fonteinstraat 21. Deze polikliniek bereikt u via de ingang 

Noord van het UMCG. Indien u met de auto bent kunt u in dat geval het 

beste parkeren in de parkeergarage Noord van het UMCG.  
 

Openbaar Vervoer 
 

Het UMCG is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Diverse 
stads- en regiobuslijnen stoppen bij de hoofdingang, bij ingang Oostersingel 

of dichtbij ingang Noord. Vanaf het NS-hoofdstation rijden bussen in 
ongeveer tien minuten naar het UMCG. 

 

Actuele vervoersinformatie vindt u op de websites van Qbuzz, NS en 9292. 
 

Parkeertarieven UMCG 
 
Op vertoon van uw afsprakenbrief bij de receptie bij de hoofdingang 

Hanzeplein of bij ingang Noord betaalt u € 5,00 parkeerkosten. Dit kan uit 

als u langer parkeert dan 2 uur en 25 minuten. 
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