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Kortere wachttijd in Lelystad
Patiënten van de Veluwe kunnen ook in 

St Jansdal Lelystad goed terecht

Uitbreiding radiologie in volle gang
Bouwhelmen, shovels en hijskranen! De bouw voor de uitbreiding van de afdeling 

radiologie aan de oostkant van het ziekenhuis is in volle gang. Deze nieuwbouw 

verbindt twee bestaande vleugels met elkaar. In de nieuwbouw komt op de begane 

grond onder andere een tweede MRI en CT scan. Ook wordt er een PET scan geplaatst. 

De tweede verdieping van de nieuwbouw worden nieuwe ruimtes voor de polikliniek.

Bouwen aan toekomstbestendig ziekenhuis
De uitbreiding van radiologie is een van de bouwfases van het masterplan. De komende 

vijf jaar gaan wij hard bouwen, uitbreiden en renoveren in het St Jansdal Harderwijk. 

Het ziekenhuis is meer dan vijfendertig jaar oud. De gemiddelde levensverwachting van 

een ziekenhuis is ongeveer veertig jaar. Het gebouw is goed onderhouden, maar 

‘schreeuwt’ om een grootschalige renovatie en verduurzaming. De uitbreiding is nodig 

omdat er meer patiënten komen dan voor de overname van het ziekenhuis in Lelystad. 

Ook werken er meer medewerkers en specialisten dan voorheen. Er wordt momenteel 

nagedacht over de bouwplannen in Lelystad, omdat het hier eveneens om een 

verouderde locatie gaat.

Volg de bouw via 
stjansdal.nl/bouw en 
onze social media.

Kiest u voor ziekenhuis St Jansdal?
Dan kiest u voor betrouwbare zorg, kwaliteit en gastvrijheid.

Want wij zeggen heel eenvoudig:
Je zorgt voor elkaar!

De afgelopen tijd is het zorgaanbod fl ink uitgebreid bij St Jansdal in Lelystad. 

Dit kan ook een groot voordeel zijn voor de patiënten van de Noordwest Velu-

we; zij kunnen vaak sneller in Lelystad terecht voor een onderzoek, behande-

ling of operatie.

Onze chirurgen doen bijvoorbeeld alleen de minder complexe ingrepen in Lelystad. Denk 

hierbij aan een liesbreuk- of galblaasoperatie. Het voordeel hiervan is dat de doorloop-

tijd sneller is en de wachttijd korter. Mensen kunnen in de meeste gevallen dezelfde dag 

weer naar huis.

Steeds meer mensen van de Veluwe vinden hun weg naar Lelystad. In Harderwijk zijn de 

wachtlijsten langer dan in Lelystad. Het voordeel van Lelystad is dat er alleen geplande 

operaties plaatsvinden. Daar worden de hele ochtend bijvoorbeeld alleen maar galbla-

zen, liesbreuken of andere kleine ingrepen gedaan. Dit is heel goed te plannen. 

In Harderwijk hebben we bij het plannen meer te maken met ingewikkelde of oncologi-

sche ingrepen, en met spoed-OK’s. 

De chirurgen die in Lelystad opereren, zijn dezelfden als in Harderwijk. Ook ademt het 

ziekenhuis in Lelystad dezelfde sfeer als in Harderwijk. Het ziekenhuis in Lelystad is per 

auto goed bereikbaar en er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

TIJDELIJK MINDER PARKEERRUIMTE 
Door de nieuwbouw kampt het ziekenhuis in Harderwijk tijdelijk met een tekort aan parkeerruimte, 

met name tijdens piekuren. Een aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein is vervallen in verband 

met de bouwwerkzaamheden. Tegelijk is de druk op de parkeerplaatsen door de overname van het 

ziekenhuis in Lelystad groter geworden.

Wij werken hard aan een oplossing. Zo hebben wij een strook grond van de gemeente aangekocht 

waar momenteel negentien extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Een andere oplossing waaraan 

wordt gewerkt zijn ruim 170 parkeerplekken op het nabijgelegen Struikterrein. Om patiënten zoveel 

mogelijk parkeerruimte te bieden, stimuleren wij medewerkers om zoveel mogelijk op de fi ets naar 

het ziekenhuis te komen.

Voordelen ziekenhuis St Jansdal Lelystad:
• Kortere wachttijd

• Dezelfde medisch specialisten

• Goede bereikbaarheid

• Ruime parkeergelegenheid

Zoek jij een nieuwe uitdaging?
Check dan de vacatures op onze nieuwe website: 

WWW.WERKENBIJSTJANSDAL.NL

HET ZIEKENHUIS DOOR DE OGEN VAN 
ONZE MEDEWERKERS
Alles weten over het St Jansdal en hoe het is om daar te werken? 

Bekijk dan onze nieuwe bedrijfs- en wervingsfi lm via ons YouTubekanaal,

www.stjansdal.nl of www.werkenbijstjansdal.nl. 
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