S T J A N S DA L N I E U W S

UW AFSPRAAK
St Jansdal streeft ernaar om alle zorg
die op afstand kan plaatsvinden, ook
afstand te geven. Op deze manier zorgen
wij ervoor dat het niet te druk is in ons
ziekenhuis. Het houdt onder andere in dat
een deel van de afspraken/consulten via
videobellen, e-mail of telefoon plaatsvindt.

BLOEDPRIKKEN OP AFSPRAAK
Bloedprikken gaat tegenwoordig
uitsluitend op afspraak. Op deze manier
weten wij wie wanneer komt en hoeft u
niet lang te wachten. Dit geldt voor alle
locaties. Zonder afspraak kunt u dus geen
bloed meer laten prikken.
Via www.stjansdal.nl/prikafspraak kunt
u eenvoudig en snel uw tijd en locatie
inplannen. Het is niet nodig hiervoor een

1 juli 2020

account aan te maken. Het aﬂeveren van
materialen zoals urine en ontlasting kan
nog steeds zonder afspraak.

RÖNTGENFOTO ÓÓK OP AFSPRAAK
Ook het maken van een röntgenfoto
gaat tegenwoordig op afspraak. Het is
uitsluitend bedoeld voor röntgenfoto’s
die voorheen op inloop gingen. Op deze
manier kan het ziekenhuis de patiënten
die komen voor een foto beter spreiden
over de dag en is er voldoende ruimte in de
wachtkamers.
Ga naar www.stjansdal.nl/rontgenfoto.
Alle andere onderzoeken op de radiologie,
zoals een dexa, slikfoto, CT, MRI, echo
of mammograﬁe gaan altijd via een
telefonische afspraak.

MijnStJansdal en DigiD
Wilt u toegang tot een deel van uw medisch dossier?
Wilt u zelf dingen kunnen regelen, zoals iemand anders
toegang geven tot uw dossier of online een vraag stellen aan
uw arts?
U kunt vanaf huis eenvoudig een account aanmaken met uw
DigiD. Wellicht gebruikt u DigiD ook
al voor overheidszaken.
Ga naar MijnStJansdal.nl en kies
voor account aanmaken met DigiD.
U hoeft dan niet eerst naar het
ziekenhuis voor een zogeheten
activatiecode.

ALS U NAAR HET ZIEKENHUIS GAAT…

Voorafgaand aan uw afspraak stellen wij u enkele vragen om te horen
of u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Geef eventuele
COVID-gerelateerde klachten eerlijk aan. Het kan zijn dat u bij de
ingang een mondneusmasker krijgt. Als u dit masker draagt, kan uw
afspraak gewoon doorgaan.

Niet-spoedeisende, geplande operaties
Het aantal COVID-gerelateerde patiënten in ons ziekenhuis blijft
afnemen. Vanaf half juni doen we daarom meer geplande operaties.
Wij zullen patiënten benaderen waarvan de operatie is geannuleerd
en die op de wachtlijst staan. Belt u ons s.v.p. niet zelf (tenzij er een
medische noodzaak is). Operaties die al gepland stonden na 15 juni,
gaan in principe door.
In Harderwijk zijn vijf operatiekamers open plus één spoed-OK. In
Lelystad zijn twee operatiekamers op twee dagen open, samen met
het kort verblijf. Op maandag en op dinsdag is het weer mogelijk om
daar te overnachten. Op de overige werkdagen vinden in Lelystad
alleen poliklinische ingrepen plaats (zonder overnachting). We
streven ernaar om na de zomer weer op het oude OK-niveau te
werken.

Operatie mogelijk op andere locatie
Om patiënten niet onnodig langer te laten wachten, zetten we alle
beschikbare OK-capaciteit in. Dat kan betekenen dat de operatie
op een andere locatie plaatsvindt dan u eerst had aangegeven.
Uw woonplaats is niet meer leidend. Op alle locaties werken wij
met dezelfde teams en geven we exact dezelfde zorg. We vragen
hiervoor uw begrip. Uiteraard wordt dit met u besproken.

Kom alleen naar uw afspraak

Alleen wanneer dat écht nodig is, komen patiënten naar het
ziekenhuis. Wij verzoeken u om alleen naar uw afspraak te komen,
tenzij u nadrukkelijk is gevraagd één begeleider mee te nemen.
Kinderen, mensen die hulpbehoevend zijn en patiënten die getroffen
zijn door kanker mogen één persoon meenemen.

Blijf zo kort mogelijk

Meldt u zich tien minuten vóór uw afspraak bij de hoofdingang (of
vijftien minuten als u nog geen patiëntenpas heeft). Bent u te vroeg
bij het ziekenhuis? Wacht dan buiten (of in uw auto). Verlaat na uw
afspraak of bezoek direct het ziekenhuis.

©PR&Communicatie

Animatie ‘Uw afspraak in St Jansdal’

Bekijk onze allernieuwste animatie ‘Uw afspraak in St Jansdal’. Hierin
leggen wij uit welke maatregelen we getroffen hebben om u veilige
zorg te bieden. Zie www.youtube.com/stjansdal
@STJANSDAL
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