
 
 

Routekaart Retina Operatiecentrum Amstelveen 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Er is voor U een afspraak gemaakt in het Retina Operatiecentrum Amstelveen. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van 10:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:30 uur 
op telefoonnummer 020 – 238 28 00.  
 
Het Retina Operatie Centrum ligt tegenover de hoofdingang van het Amstelland 
Ziekenhuis (dus aan de andere zijde van de weg, losstaand van het ziekenhuis, zie ook 
de plattegrond, rode kader) 
Het bevindt zich op de tweede verdieping van het kantoorgebouw met het opschrift 
“ZHA Eyescan Oogzorg” en is met de lift bereikbaar. 
 
Uw ogen worden gedruppeld 
Uw pupillen worden wijd gedruppeld om de binnenkant van uw ogen te onderzoeken. 
Hierdoor gaat u wazig zien en kunnen uw ogen lichtgevoelig zijn. Het is hierna niet 
mogelijk om een motorvoertuig te besturen. U kunt zelfs de volgende ochtend nog een 
beetje wazig zien, omdat de druppels pas na 24 tot 48 uur helemaal uitgewerkt zijn. 
 
Wij verzoeken u het volgende mee te nemen op de dag van de afspraak: 

• een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas (wij zijn als zorgverlener verplicht 
gegevens te controleren); 

• een actueel overzicht van uw medicatie. 
 
Locatie & Parkeren 
Auto:  
U wordt verwacht aan de Laan van de Helende Meesters 431, 1186 DK te 
Amstelveen. Voer in uw navigatiesysteem het volgende adres in: Laan van de Helende 
Meesters 431. Parkeren bij onze kliniek is gratis. Als deze parkeerplaats vol is, kunt u 
betaald parkeren op het parkeerterrein van het Amstelland Ziekenhuis. 
Bus/Trein:  

Ook met het OV  is onze kliniek makkelijk bereikbaar, u kunt voor de deur uitstappen 
bij bushalte Groenelaan, halte Laan van de Helende Meesters en halte Langerhuize. 
Actuele reisinfo kunt u vinden via openbaar vervoerreisinformatie 9292.nl 

 
U mag zich aanmelden op de tweede etage.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Meer informatie vindt u op: www.retina-oc.nl 
 



 
 


