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Dossieroverdracht
ziekenhuis Lelystad
Per 1 maart 2019 zijn alle
patiëntendossiers van MC
Zuiderzee overgedragen
aan ziekenhuis St Jansdal.
Het gaat hierbij om enorme
hoeveelheden. Deze dossiers
worden veilig en gescheiden
gearchiveerd. St Jansdal kan
conform de privacywetgeving
pas iets met de inhoud als
de patiënt hiervoor expliciet
toestemming geeft. Ze
blijven bewaard conform de
wettelijke bewaartermijn.

Op dit moment zijn wij druk
bezig om de vele dossiers te
archiveren. De data die hierin
staan zijn afkomstig uit zo’n
twintig systemen (van allerlei
BV’s) uit het MC Zuiderzee.
Dit proces is zeer tijdrovend.
Voortdurend vinden controles
plaats; kwaliteit gaat voor
snelheid. Dit complexe proces
duurt helaas langer dan we
zouden willen. Over enkele
weken hopen we bij te zijn.
Mariëtte - informatie en afspraken

Van de curator hebben we een wachtlijst ontvangen met hierop de gegevens van achttienduizend patiënten die onder behandeling waren bij MC Zuiderzee. Op basis van
deze wachtlijst bellen we patiënten. In de praktijk merken we helaas dat deze lijst incompleet is. Niet alle patiënten die een afspraak hadden, blijken er namelijk op te
staan. Dat is uiteraard zeer vervelend. Mocht u zich zorgen maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met 0341-46 3590.
Een speciaal telefoonteam is bezig om patiënten te bellen die tussen 1 maart en 30 juni een afspraak hadden staan. De vraag aan hen is of zij de behandeling bij St Jansdal
willen voortzetten. Bij dit eerste telefoontje geeft de patiënt ook meteen wel of geen toestemming voor dossieroverdracht. Bij toestemming gaat de overzetting van het
dossier lopen. Als de patiënt bij ons de behandeling wil voortzetten, volgt een tweede telefoontje om een afspraak te maken.
Bent u onder behandeling in een ander ziekenhuis?
Indien u in een ander ziekenhuis uw behandeling wilt voortzetten dan het St Jansdal Lelystad, dan kan de behandelend arts daar de medische gegevens opvragen namens
de patiënt. U hoeft dan niet zelfstandig uw medisch dossier op te vragen via een formulier.
Dit voorkomt dat we dubbele aanvragen moeten verwerken. Bij voorkeur dragen we de
gegevens rechtstreeks over aan een andere zorgverlener. Dit is de meest veilige manier.
Mocht u toch zelf een kopie willen opvragen bij ons dan kan dat door middel van een
aanvraagformulier. Download het op de website www.stjansdal.nl/Lelystad en vul het in.   
•
U mailt het formulier en de bijlagen naar toestemming@stjansdal.nl of
•
U verstuurt dit per post naar Ziekenhuis St Jansdal Lelystad, afdeling Transitieteam
Zorglogistiek, Ziekenhuisweg 100, 8233 AA Lelystad.
Patiënten die na 1 juli een afspraak hadden staan krijgen een brief thuis. Hierin staan de
stappen beschreven die zij kunnen nemen om hun behandeling voort te zetten.
Het kan zijn dat u met spoed uw dossier nodig heeft. U kunt dan bellen met 0341-46 3590

Mammografie ook
mogelijk in Lelystad

A

fgelopen week is een nieuwe mammograaf
geplaatst in Lelystad. Dit apparaat doet speciaal
röntgenonderzoek van de borsten waarmee het
mogelijk is om kleine veranderingen van het borstweefsel
te zien.
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Vooralsnog is het
alleen mogelijk om
controlemammografieën te
doen. Patiënten die voor de
eerste keer dit onderzoek
nodig hebben kunnen in
Harderwijk terecht. Dit
heeft te maken met mogelijk
aanvullend onderzoek dat
nu nog niet in Lelystad
plaatsvindt. We hopen aan
het begin van de zomer daar
mee te kunnen starten.
De nieuwe CT-scan is in
gebruik. Bij een CT-scan
wordt met behulp van
röntgenstralen en een

computer dwarsdoorsneden
gemaakt van het lichaam.
Deze beelden zijn veel
gedetailleerder dan gewone
röntgenfoto’s. Bij sommige
scans krijgt de patiënt ook
contrastvloeistof. Hiermee
is het mogelijk om de
bloedvaten zichtbaar te
maken. We verwachten dat
na Pasen ook de nieuwe MRI
gaat draaien. Daarmee is
een uitgebreid pallet aan
radiodiagnostiek mogelijk in
Lelystad.

Dossieroverdracht
in geval van spoed
Als iemand met spoed naar de Spoedpoli in Lelystad of
Spoedeisende Hulp in Harderwijk moet, is het mogelijk om
per direct de gegevens over te zetten uit het oude dossier.
De patiënt (of een familielid) dient eerst toestemming
te geven, indien mogelijk. Ook zijn er afspraken over
de overdracht van informatie bij spoed met andere
zorgverleners.

Uw persoonlijk medisch dossier
Al ruim 3.000 patiënten uit Lelystad
hebben MijnStJansdal
Zorgverleners van Ziekenhuis
St Jansdal werken met een
elektronisch dossier (EPD).
Dit betekent dat medische
informatie digitaal beschikbaar
is. Al meer dan 22.000 patiënten
van St Jansdal kunnen vanuit
huis een groot deel van deze
medische gegevens inzien en/
info toevoegen. Sinds 1 maart
zijn daar 3.200 patiënten
uit Lelystad bij gekomen.
MijnStJansdal kan geraadpleegd
worden via internet op een
tablet, laptop of computer. En
via de gratis app MyChart ook
op een smartphone.

Dit kan ook in Lelystad en
Dronten. U ontvangt dan een
zogenaamde activatiecode.
MijnStJansdal panel zoekt
leden uit Lelystad
Maakt u actief gebruik van
MijnStJansdal en wilt u twee
keer per jaar meepraten over

Hoe kan ik mij aanmelden?
Als u MijnStJansdal voor de
eerste keer wilt gebruiken, is
het noodzakelijk dat u eerst
naar het ziekenhuis komt.
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de functionaliteiten en de
doorontwikkeling? Dan nodigen
wij u van harte uit u aan te
melden voor het MijnStJansdal
panel. De panels vinden plaats
in Harderwijk. Reiskosten
worden vergoed. Opgave kan
via epd@stjansdal.nl.

