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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

WEEK VAN DE PALLIATIEVE ZORG
In de week van 3 tot en met 8 oktober staat het thema 

‘palliatieve zorg’ centraal. Dit gaat over de zorg vanaf 

het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. 

Veel patiënten en hun naasten krijgen te maken 

met palliatieve zorg. Toch is er veel onwetendheid 

hierover onder patiënten. Daarom geven wij op 

woensdag 5 oktober een inkijkje in wat ons ziekenhuis 

doet op palliatief gebied. 

Op locatie Harderwijk is een informatiemarkt waar 

leden van het palliatief team je graag meer vertellen 

over palliatieve zorg. Ook staat er een koppelbed 

(een bed dat aan het ziekenhuisbed gekoppeld 

kan worden), een waakmand en een stand van de 

Wensambulance Veluwe. Het is belangrijk om op tijd 

in gesprek te gaan over alles wat je wilt op palliatief 

gebied. De experts van het palliatief team geven 

graag adviezen hoe je dat het beste kunt doen.  

De hele week zijn er op verschillende 

plekken in de regio activiteiten in 

samenwerking met Gezond Veluwe en 

Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest 

Veluwe. Kijk voor meer informatie en 

voor het programma van deze week op: 

www.palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe
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Een ziekenhuis bouw je met elkaar. Niet alleen de bouw is belangrijk, maar ook het zorgproces. 

Hier is dan ook veel aandacht aan besteed in de voorbereiding. Al in een vroeg stadium zijn de 

toekomstige gebruikers van de nieuwbouw betrokken. Dat geldt voor elke fase van de bouw. 

Samen bouwen we aan de zorg! De bouw is begin dit jaar gestart en naar verwachting vindt de 

ingebruikname plaats in het najaar van 2023. 

In de nieuwe vleugel komen vier afdelingen, waaronder een nieuwe kinder- en tienerafdeling 

en een afdeling voor de behandeling van oncologiepatiënten. Beide afdelingen krijgen een ruim 

balkon. Ook komt er een grotere intensive care en hartbewaking. Op de begane grond wordt een 

acute opnameafdeling gerealiseerd. Dit is een nieuwe verpleegafdeling tussen de spoedeisende 

hulp en de vervolgzorg. Wat voorop stond in het hele ontwerp is de patiëntbeleving. Daglicht 

is daarbij heel belangrijk, net als de inrichting van de een- en tweepersoonskamers. Healing 

environment is het uitgangspunt. De accentkleur groen, gekozen door de meerderheid van de 

medewerkers, sluit hierbij goed aan. 

Kijk voor meer informatie over de bouw op www.stjansdal.nl/bouw

Van links naar rechts: Arend Jan Poelarends, lid raad van bestuur St Jansdal, Anita van der Haar, manager 

bouw & huisvesting St Jansdal, Gea Rozenberg, projectleider bouw-zorg St Jansdal, Jan Brandriet, uitvoerder 

Goossen te Pas en Niels Slotman, projectleider Goossen te Pas.

Hoogste punt bereikt
Bij ziekenhuis St Jansdal Harderwijk is het hoogste punt van bouwdeel zuid bereikt. Dit heeft het ziekenhuis gevierd met een 
open dag voor medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen bij de bouw. 


