
DIGITAAL AANMELDEN IN DE HAL; 
VIA ZUIL OF APP 
Met het scannen van afsprakenbrief of patiëntenpas bij een van de zuilen 

geven patiënten aan dat ze in het ziekenhuis zijn aangekomen. Ook vindt 

zo direct een controle plaats van belangrijke gegevens. De zuil controleert 

namelijk (achter de schermen) of wij de volgende gegevens van je hebben: 

BSN, huisarts, zorgverzekering, medicatieoverzicht en een pasfoto. Het kan 

zijn dat de gegevens niet compleet zijn. Volg dan de instructie op de zuil. Na 

het aanmelden, ontvang je een ticket en geeft de zuil aan de polikliniek een 

seintje dat je er bent. Ga daarom daarna rechtstreeks naar de poli. Hier kun je 

plaatsnemen in de wachtkamer of je melden bij de balie. Dit staat op het ticket 

aangegeven. 

Door de aanmeldzuilen te gebruiken, heb je: 

• de juiste gegevens in het dossier en 

werken we samen aan veilige zorg;

• te maken met één werkwijze in 

ziekenhuis Lelystad en Harderwijk;

• meer tijd met je zorgverlener om de 

reden van je komst te bespreken. Heel 

veel administratieve handelingen zijn al 

gedaan.

Je kunt je ook bij binnenkomst aanmelden
via je mobiele telefoon.

Dit kan via de app MyChart. Als je 

locatievoorkeuren aan hebt staan via 

instellingen van de telefoon, zal je een 

melding ontvangen. Deze functie heet ‘Hallo, 

ik ben er’. De app doet exact hetzelfde als de 

zuil; aangeven dat je er bent en een controle 

doen van belangrijke gegevens. 

Heb je hulp nodig?
Onze vrijwilligers bieden hulp bij de zuilen.
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Inloopavond laboratoria voor analisten en 
microbiologen (in opleiding)
Op donderdag 6 oktober van 17.00 tot 19.00 uur openen het klinisch chemisch laboratorium en 

de afdeling medische microbiologie in Harderwijk hun deuren voor mensen die geïnteresseerd 

zijn in het werken in een ziekenhuislaboratorium. Ben je werkzoekend, is het tijd voor een 

nieuwe uitdaging of ben je (bijna) afgestudeerd? Kom dan zeker een kijkje nemen. Onze 

analisten en microbiologen vertellen je graag meer over het werken bij ziekenhuis St Jansdal. 

Ook laten zij je graag zien wat er allemaal gebeurt voordat de specialisten en patiënten de 

benodigde uitslagen krijgen. Stel tijdens deze avond je vragen en maak laagdrempelig kennis. 

Je bent van harte welkom! 

Zoek jij een nieuwe uitdaging?

Kom werken bij 
ziekenhuis St Jansdal

Check onze openstaande vacatures op 

www.werkenbijstjansdal.nl

Ben je een verbinder en wil jij het boegbeeld zijn van onze cliëntenraad? 
Als voorzitter ben je het gezicht van de cliëntenraad. Je bent een echte verbinder; je slaat bruggen, 

brengt mensen en gezichtspunten bij elkaar en haalt het maximale uit een dialoog. De cliëntenraad 

adviseert gevraagd en ongevraagd over de gemeenschappelijke belangen van patiënten/cliënten. 

Wil jij je inzetten als voorzitter van onze cliëntenraad? Dan ontvangen wij graag jouw reactie! 

Kijk voor meer informatie en de vacature op: 

https://www.stjansdal.nl/vacaturecliëntenraad

Of stuur een mail naar 

clientenraad@stjansdal.nl
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Spoedstraat kwetsbare 
ouderen: vijf dagen per week
Op de spoedeisende hulp komen veel kwetsbare ouderen. Deze groep patiënten 

heeft vaak meerdere lichamelijke problemen en beperkingen op het geestelijke 

en/of functionele vlak. Hierdoor liggen zij vaak lang op de spoedeisende hulp. 

Deze ouderen nemen we 

vaak in de avonduren 

noodgedwongen op 

vanwege een zorgprobleem. 

Begin dit jaar zijn wij 

daarom op locatie Lelystad 

gestart met de spoedstraat 

ouderen. Hiermee bieden 

we betere zorg aan deze 

kwetsbare groep.

Een spoedeisende hulparts 

of internist acute zorg onderzoekt de patiënten in de ochtend op de spoedpoli. 

Extra onderzoeken proberen we zoveel mogelijk te combineren. Daarnaast 

vindt overleg plaats met een geriater of specialist ouderengeneeskunde. Aan 

het einde van de ochtend of begin van de middag ligt zo een duidelijk plan klaar. 

Dit plan wordt besproken met de patiënt en de mantelzorger. Het kan soms 

betekenen dat een opname in St Jansdal Harderwijk nodig is. Andere patiënten 

kunnen terug naar huis met thuiszorg. Ook is een tijdelijke opnameplek in 

bijvoorbeeld Getijde, tijdelijk verblijf Lelystad, mogelijk. 

De spoedstraat is sinds kort vijf dagen per week geopend. Dagelijks kunnen 

patiënten hier op korte termijn gezien worden. Dit gaat in nauwe samenwerking 

met de huisartsen.

Getijde, tijdelijk verblijf Lelystad
‘Getijde’ is het tijdelijk verblijf dat woonzorgorganisaties Coloriet, 

Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal in Lelystad beginnen. Getijde 

opent 1 oktober haar deuren op de tweede verdieping van ziekenhuis 

St Jansdal in Lelystad. Het tijdelijk verblijf biedt een nieuwe vorm van zorg 

gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland. Lees meer 

op de tijdelijke website via www.getijde.nl. 


