
Bezoek aan 
het ziekenhuis 
Belangrijke info voordat 
u ons bezoekt!

Is het ziekenhuis een veilige plek?
Door deze maatregelen is het ziekenhuis een veilige plek voor het 
ontvangen van zorg. Bekijk ook onze animatie hoe wij veilige zorg 
geven in tijden van corona. Scan de QR code met de camera van 

uw telefoon of tablet. 

 
Coronaklachten? Bel ons van te voren.
De klachten zijn; hoesten, spierpijn, neusverkouden, 
kortademigheid, keelpijn, braken, smaak- en reukverlies, diarree 

en koorts. Geef eventuele klachten eerlijk aan. Als u belt, kunnen wij ons 
voorbereiden op uw komst. 

Dank u wel voor uw begrip!

Wilt u op de hoogte blijven? 

Volg www.stjansdal.nl/corona. Of één van onze social media kanalen.
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U kunt erop vertrouwen dat wij alle maatregelen nemen voor 
een veilig bezoek aan het ziekenhuis. In deze folder leggen we 
dit uit. 

• Alle patiënten en bezoekers worden bij de ingang gescreend op 
coronaklachten. U kunt ook thuis alvast deze vragenlijst invullen op uw 
telefoon of computer (de zogenaamde check-in). Dat bespaart tijd in het 
ziekenhuis.

• Medewerkers met verdachte klachten blijven thuis.

• We zorgen ervoor dat het niet te druk wordt door:
• Patiënten alleen naar hun afspraak te laten gaan.

• Patiënten zoveel mogelijk een consult op afstand te bieden.
• Fysieke afspraken af te wisselen met telefonische consulten.

• Bloedprikken en het maken van röntgenfoto’s op afspraak te doen.

• Kijk op www.stjansdal.nl/prikken en op www.stjansdal.nl/rontgenfoto

Kom alleen naar uw afspraak.
Wij willen, tijdens deze coronaperiode, zo min mogelijk bezoekers 
in ons ziekenhuis. Kom dus alleen naar uw afspraak, tenzij er 

sprake is van een uitzondering:

• U bent nadrukkelijk gevraagd om één begeleider mee te nemen. 
• Kinderen, mensen met een beperking en patiënten die getroffen zijn 

door kanker vormen een uitzondering en mogen altijd één persoon 
meenemen.

 
Volg de hygiëneregels van het RIVM.
Hoest en nies in de elleboogplooi, we schudden geen handen en 
we houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Desinfecteer uw handen 

bij binnenkomst en vertrek. Er staan flacons met alcohol klaar.
 

Wij screenen iedereen bij binnenkomst op 
coronaklachten.  
Bij de ingang stellen wij u vragen om te horen of u klachten heeft 

die passen bij het coronavirus. Geef eventuele coronaklachten eerlijk aan.

Vlotter doorlopen in de hal? Doe thuis de check-in.
U kunt ook vooraf zelf de check-in doen en de vragen beantwoorden op 
uw telefoon of computer. Met het bewijs van de check-in kunt u sneller 
doorlopen in de hal. Hoe het werkt?
1. Ga naar www.stjansdal.nl/check-in of richt de camera van uw telefoon 

op deze QR code
2. Vul de vragen in
3. Toon het bewijs van de check-in bij de ingang.  

U kunt sneller doorlopen in de hal. Het bewijs   
is 24 uur geldig.

Samen zorgen we voor een veilige en   
snelle doorstroom. 

Uw afspraak gaat door als u klachten heeft. Wij vragen 
u een masker te dragen. 
Het kan zijn dat u bij de ingang een mondneusmasker krijgt als 

u symptomen heeft. Als u dit masker draagt, kan uw afspraak gewoon 
doorgaan. Dit masker houdt u op zolang u in het ziekenhuis bent en zet u 
pas buiten af bij het verlaten van het ziekenhuis.

Blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis. 
Kom bij voorkeur precies op tijd op de poli. Hou er rekening mee 
dat de screening bij de hoofdingang 10 minuten duurt. Daar komt 

5 minuten bij als u nog een patiëntenpas moet laten maken. Bent u te vroeg 
bij het St Jansdal? Wacht dan buiten (of in uw auto). Neem eventueel plaats 
in de wachtkamer, maar doe dit zo kort mogelijk. Verlaat na uw afspraak of 
bezoek direct het ziekenhuis.

 
Zorgverleners dragen een masker als het protocol dat 
voorschrijft. 
Zorgverleners moeten tijdens lichamelijk onderzoek soms 

dichtbij u komen, korter dan 1,5 meter. Zij zullen een masker dragen als 
ze handelingen uitvoeren waarbij u kunt hoesten en niezen. Of als zij 
langdurig dichtbij uw gezicht komen. In andere gevallen is het niet nodig 
dat zij een masker dragen, omdat u en onze medewerkers gecontroleerd 
zijn op klachten. Op alle verpleegafdelingen en onderzoeksafdelingen (zoals 
functieafdeling en radiologie) dragen medewerkers een mondneusmasker 
tijdens het uitvoeren van zorg- en behandelingstaken.  


