
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft:  Voorlichting knieoperatie (totale knie prothese) 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

U staat op de wachtlijst voor een knieoperatie in Franciscus, locatie Vlietland. 

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden en u daarover zo volledig mogelijk te informeren 

hebben wij voor u en andere patiënten, die dezelfde behandeling ondergaan, een 

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.  

De bijeenkomst wordt verzorgd door een verpleegkundige van de verpleegafdeling 

orthopedie en een fysiotherapeut. Zij leggen u precies uit wat u kunt verwachten tijdens en 

na de opname. 

 

Deze informatiebijeenkomsten vinden in 2020 iedere eerste maandag van de 

maand plaats van 10.30 - 11.30 uur, met uitsluiting van feestdagen. 

Op de achterkant van de brief staan de exacte data vermeld. 

 

U kunt zich tussen 10.15 uur en 10.30 uur melden bij de Receptie in de Nolet Hal bij de 

hoofdingang. 

  

Wij hopen door het bieden van deze informatiebijeenkomst dat u beter bent voorbereid op 

de opname, behandeling en de periode na ontslag.  

Ook uw partner, familielid of vriend(in) is welkom (maximaal 2 personen). Wij rekenen op 

uw komst. 

 

Wij vragen u zich voor een van de bijeenkomsten aan te melden per e-mail: 

psb@franciscus.nl. Graag bij de aanmelding de volgende gegevens vermelden: 

- Naam 

- Patiëntennummer (indien bekend) 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer 

- Behandelend arts 

- Voorkeur datum 

- Aantal personen 

- Ingreep (knieoperatie) 

- Eventuele op korte termijn geplande vakanties. 

 

Mocht u niet over een e-mailmogelijkheid beschikken dan kunt u zich ook telefonisch 

aanmelden bij het Patiënten Service Bureau via telefoonnummer 010 - 893 0082 (maandag 

tot en met vrijdag tussen 9.00 - 16.00 uur). 

 

Met vriendelijke groet, 

medewerkers van de afdeling Orthopedie  

 

 

 

 

 

 



 

 

Data voorlichtingsbijeenkomsten totale knieprothese 2020 
 

 

 

Maandag 6 januari 
 

Maandag 3 februari 
 

Maandag 2 maart 
 

Maandag 6 april 

 
Maandag 4 mei 

 
Maandag 8 juni 

 
Maandag 6 juli 

 
Maandag 3 augustus 

 
Maandag 7 september 

 
Maandag 5 oktober 

 
Maandag 2 november 

 

Maandag 7 december  
 


