
 

 

Arthroscopie op locatie Sportstad 
 
 
Uw orthopeed heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor 
een arthroscopie van de knie. U bent door uw orthopeed op de 
wachtlijst voor operatie geplaatst en u wordt door hem of één van zijn 
collega’s geopereerd.  
 
Met de anesthesist bespreekt u de manier van verdoving tijdens de 
operatie (plaatselijke verdoving of narcose). De behandeling zal, tenzij 
anders aangegeven, plaatsvinden op de locatie Sportstad. De Kliniek 
in Sportstad is een locatie van ziekenhuis Tjongerschans. In deze 
kliniek krijgt u dezelfde veilige zorg en behandeling als in de 
Tjongerschans. Vanaf half november 2015 vinden de arthroscopische 
behandelingen van de knie hier plaats.  
 
U krijgt vanuit ziekenhuis Tjongerschans een brief met daarin uw 
operatiedatum en het tijdstip waarop u zich moet melden. U wordt dan 
op locatie Sportstad verwacht. U kunt uw auto parkeren op het 
parkeerterrein P1 (Abe Lenstra stadion, kant van het centrum). Daar 
kunt u de hoofdingang van Sportstad nemen. Daarna houdt u links 
aan en in de passage en kunt u met de lift (deze bevindt zich net 
voorbij de trap) naar de 1e verdieping. Op de schermen die hangen in 
de hal van Sportstad wordt de route ook weergegeven. Daarna kunt u 
de aanwijzing op de borden volgen. De verpleegkundige haalt u op uit 
de wachtkamer.  
 
Informatie over de arthroscopie vindt u in de  folder die u heeft 
gekregen op de polikliniek Orthopedie. 
 
U mag dezelfde dag nog naar huis. Een dag na de operatie wordt 
contact met u opgenomen door een verpleegkundige van het 
daghospitaal om te horen hoe het met u gaat. U krijgt bij ontslag een 
controle afspraak mee. Deze controle afspraak vindt plaats op de 
polikliniek Orthopedie in ziekenhuis Tjongerschans. 
 
Voor meer informatie, vragen en/of specifiek foldermateriaal kunt u 
contact opnemen met polikliniek Orthopedie, tel. 0513-685335. 
 
 
 

20-11-2015/9777104 


