
 

 

 

 

Polikliniek van het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) bij SIZA  

 
 

Adres:  Het Oosterveld 1, 6813 AZ Arnhem 

            Woning nummer 3 

 
 

 

 

 

Routebeschrijving 
  

 
 Komend vanaf de A12 of A50 (Den Bosch, Rotterdam, Utrecht) 

neemt u de afslag Arnhem-Oosterbeek/N224. U volgt de 

Amsterdamseweg/N224 tot na de kruising Heijenoordseweg en 

slaat u de tweede weg rechtsaf. Niet afslag Het Dorp maar 

daarna is Het Oosterveld. Dit is een doodlopende straat met 

een ruime parkeerplaats. Links ziet u het nieuwe gebouw van  

SIZA. 

 

 Komend vanaf de A348 (Zutphen) neemt u de 

Wapsumsestraat/N345, N348, A348 en A12/E35 naar 

knooppunt Waterberg vanaf de A12/E35. Neem de 

Schelmseweg naar de Amsterdamseweg/N224 tot na de 

kruising Heijenoordseweg en slaat u de tweede weg rechtsaf. 

Niet afslag Het Dorp maar daarna is Het Oosterveld. Dit is een 

doodlopende straat met een ruime parkeerplaats. Links ziet u 

het nieuwe gebouw van SIZA. 

 

 Komend vanaf het centrum Amsterdamseweg/N224 afslag Het 

Dorp is Het Oosterveld. Dit is een doodlopende straat met een 

ruime parkeerplaats. Links ziet u het nieuwe gebouw van SIZA. 

 

 

 

 

 
 
Contact: 
Secretariaat CTB: 
ctb@umcutrecht.nl 
088 – 75 588 65 
 
SIZA dorp groep 
www.sizadorpgroep.nl 
Locatie 
Ademhalingsonder- 
steuning 
Het Oosterveld 1 
6813 AZ Arnhem 
 

http://www.sizadorpgroep.nl/


 Vanaf het station Arnhem Centraal kunt u met buslijn 10.  De bus gaat richting 

Papendal. 

U stapt uit bij bushalte Van Wageningsestraat Noord in Arnhem. Het is dan nog 

336 meter lopen naar de straat Het Oosterveld. Op deze straat is het maximaal 

100 meter lopen tot de ingang. Zie app 9292.  

 

Volgt u het bord van het UMC Utrecht/Centrum voor thuisbeademing.  

Er is de mogelijkheid om door te rijden tot de hoofdingang van het gebouw om  

in-en uit te stappen.  

Wij verzoeken u uw auto te parkeren op de parkeerplaats. 

 

Toegang tot het gebouw 

U gaat door de eerste klapdeur, deze gaat automatisch open. 

U meldt zich aan bij de paal en u kiest ‘bewoners’,  vervolgens  ‘appartement 1-3’. 

Dan belt u aan bij appartement nummer 3.  

De verpleegkundige krijgt een signaal dat u voor de deur staat en zal de deur op 

afstand voor u openen. 

 

De wachtruimte is in de hal. Hier is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het 

toilet.  De verpleegkundige komt u in de wachtruimte ophalen voor uw poliklinische 

afspraak. Bij vragen: 088 – 75 588 65. 

    

                   
                
                 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N224 is de Amsterdamseweg 

Aanzicht van Het Oosterveld 1 bij aankomst 

6813 AZ Arnhem 


