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AAN ALLE INWONERS VAN 
DE NOORDWEST VELUWE EN 
OOSTELIJK FLEVOLAND,
Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Wie had ooit 

kunnen voorzien dat COVID-19 zo’n enorm effect zou 

hebben op onze samenleving en het leven van mensen. 

In ziekenhuis St Jansdal zagen wij de gevolgen van de 

coronacrisis voor patiënten en hun families van heel 

dichtbij. Dat heeft een onvergetelijke indruk gemaakt. 

De artsen en medewerkers van het St Jansdal hebben 

het in het afgelopen jaar zwaar gehad. In de eerste golf 

werden we als ziekenhuis overspoeld door patiënten 

met een op dat moment nog onbekende ziekte. Behalve 

een grote werkdruk betekende dat veel onzekerheid 

voor iedereen die binnen de muren van het ziekenhuis 

werkzaam was. In de tweede golf is dat anders. De 

grote uitdaging op dit moment is om er, behalve voor de 

patiënten met COVID-19, óók te zijn voor al die andere 

patiënten die een ziekenhuis nodig hebben.

ENORM VEEL STEUN

In het St Jansdal hebben we ons gedurende het jaar enorm 

gesteund gevoeld door u allen. Wat hebben we veel lieve 

berichten, cadeaus en lekkernijen mogen ontvangen 

uit beide regio’s. En wat voelde dat goed in deze zware 

periode. Namens alle collega’s in het ziekenhuis dank ik de 

regio’s daarvoor; inwoners, bedrijven en lokale politici. De 

warme steun die we hebben ervaren, gaf ons vleugels op 

het moment dat we die zo hard nodig hadden.

VERDER UITBREIDEN NIET GELUKT

Na de doorstart van het ziekenhuis in Lelystad in 2019 

hadden we ons voorgenomen om in 2020 de beide 

ziekenhuislocaties zó goed op orde te krijgen, dat 

patiënten bíjna zouden vergeten dat er kortgeleden 

nog een faillissement was in Lelystad. Wij wilden de 

wachttijden voor een polibezoek of operatie terugbrengen 

op het niveau van voor het faillissement. Ook was het onze 

bedoeling om de activiteiten op locatie in Lelystad verder 

uit te breiden. Dat is dit jaar feitelijk niet gelukt. 

TOCH TROTS

COVID-19 heeft veel roet in het eten gegooid. We zijn trots 

op het feit dat we nog zoveel andere zorg hebben kunnen 

leveren naast de COVID-zorg. En trots op het feit dat het, 

ondanks COVID, toch iedere maand is gelukt om meer 

operaties te laten plaatsvinden in Lelystad.

We danken al onze patiënten voor hun loyaliteit aan het 

ziekenhuis, de enorme flexibiliteit en het begrip dat er 

was voor de situatie in het ziekenhuis. Waar we in 2019 

veel mensen uit Flevoland naar Harderwijk moesten laten 

komen voor zorg, zijn in 2020 veel mensen van de Veluwe 

naar Lelystad gereisd voor hun chemokuur of operatie. 

Ook moesten we regelmatig polibezoeken verzetten en 

soms operaties uitstellen.

2020 was in veel opzichten een zwaar jaar, dat we graag 

snel achter ons laten. De verbondenheid met u als 

inwoners van de Veluwe en van Flevoland hebben we als 

heel bijzonder ervaren. Onze dank daarvoor is groot. Wij 

wensen u en uw naasten, ondanks de beperkingen die er 

zijn, een fijne jaarwisseling en een goed 

en gezond 2021. 

Relinde Weil  

Voorzitter raad van 

bestuur

Waar voorheen patiënten met 

een ernstige nierziekte voor 

optimale nefrologische zorg 

alleen in het ziekenhuis terecht 

konden, is de zorg nu dichterbij 

toegankelijk. Door onder 

andere praktijkbezoek, scholing 

en (digitale) nazorg is het 

kennisniveau en de vaardigheid 

in de zorg voor patiënten met 

nierschade naar een aanzienlijk 

hoger plan getild. 

Het herkennen en optimaal 

behandelen van patiënten met nierschade vindt nu ook in de in de eerste lijn 

plaats bij de huisarts. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat patiënten met een 

nierziekte zoveel mogelijk door de huisarts gezien worden, waarbij de huisarts 

aanvullende begeleiding krijgt van de nefroloog.

Door de aanhoudende inspanningen van Kwok Wai Mui (nefroloog), Marian 

Klein Leugemors (huisarts) en Margreet Mazier (verpleegkundig specialist) 

hebben bijna alle huisartsenpraktijken op de Noordwest Veluwe zich 

aangesloten bij het project ‘Chronische Nierschade’. Een mooi voorbeeld 

waartoe goed samenwerken kan leiden. Met dit project won Kwok Wai Mui 

de prijs voor het beste samenwerkingsproject van Medicamus. Een goede 

stimulans om dit project ook uit te rollen in Flevoland. Huisartsen in Dronten, 

Swifterbant en Biddinghuizen zijn enthousiast en doen vanaf nu ook mee.

Prijswinnende samenwerking 
huisartsen en St Jansdal voor 
patiënten met chronische nierschade
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Steek een kaarsje op
Op www.stjansdal.nl/kaarsjebranden 
kunt u digitaal een kaarsje opsteken. Bij 
deze kaars kunt u uw gedachten, gebeden 
en goede wensen opschrijven. 

Bestel een cadeau online
Iemand verrassen met een cadeau aan bed? 
Dat kan! Op www.stjansdal.nl/webshop 
vindt u een uitgebreid assortiment. 
Bestel uw cadeau online en wij bezorgen 
het aan bed.

Stuur een kaartje
Stuur online eenvoudig en snel een echte 
wenskaart naar iemand in ons ziekenhuis. 
Een gedeelte van de opbrengst gaat 
naar de Vrienden van St Jansdal voor 
troostcadeautjes voor kinderen. 
www.stjansdal.nl/kaartje

VOORZICHTIG AFSCHALEN
De sterke toename van het aantal 
coronapatiënten is ook in St Jansdal 
voelbaar. Dit zorgt helaas weer voor 
een grote druk op onze zorgmedewer-
kers. Het is een zware tijd, waarin wij 
met elkaar opnieuw voor een enorme 
opgave staan. Om de corona- en 
acute zorg te kunnen blijven bieden, is 
het noodzakelijk om de komende tijd 
bepaalde zorg voorzichtig en welover-
wogen af te schalen. Het gaat hierbij 
vooral om geplande operaties. De acute 
spoedzorg, zoals verloskunde, vaat- en 
oncologische zorg, gaan wél gewoon 
door. Wij vragen u ons niet te bellen 
over al gemaakte afspraken. Krijgt u 
geen bericht van ons? Dan gaat uw 
afspraak gewoon door.


