St Jansdalnieuws
Voorbereidingen
beddenhuis in volle gang

D

e voorbereidingen
rondom het te realiseren beddenhuis in
Lelystad zijn in volle gang.
Hiervoor zijn we op zoek naar
nieuwe collega’s. Maak jij het
verschil voor onze patiënten
op de nieuw te creëren afdeling Kort Verblijf? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
De afdeling Kort Verblijf is bedoeld
voor patiënten die moeten overnachten na bijvoorbeeld een operatie. Het gaat hierbij om geplande
zorg bij relatief gezonde patiënten.
Voor spoedingrepen moeten mensen nog steeds naar Harderwijk.
Ook vinden er geen opnames plaats

vanuit de spoedpoli op deze afdeling Kort Verblijf. Het beddenhuis
is van maandag tot en met vrijdag
geopend (in het begin mogelijk
korter). Momenteel zijn al meer
dan tweehonderd verschillende
operaties mogelijk in Lelystad;
patiënten verblijven daarna in het
Dagcentrum. Na de opening van de
afdeling Kort Verblijf komen daar
tientallen operatieve ingrepen bij.
Het gaat vooral om operaties voor
orthopedie, chirurgie, plastische chirurgie, urologie, kno en
misschien gynaecologie. Knie- en
heupoperaties zijn dan bijvoorbeeld mogelijk bij een vooraf
geselecteerde groep patiënten. Zij
verblijven na de operatie nog een

of enkele nachten in het ziekenhuis.
Het gaat hierbij om relatief gezonde
mensen met een zogenaamde ASA
I of II-score; zij hebben een geringe
kans op complicaties. Dit is belangrijk aangezien er geen Intensive Care
in Lelystad is.
St Jansdal is voor het nieuw te
realiseren beddenhuis op zoek naar
vaardige en enthousiaste nieuwe
medewerkers. Door de kleinschaligheid en het regionale karakter van
St Jansdal kunnen onze nieuwe medewerkers echt het verschil maken
voor onze patiënten.
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Vacatures
Om Kort Verblijf Lelystad te
realiseren zoeken wij collega’s
voor de volgende afdelingen;
Dagopname/Kort Verblijf
De afdeling zal van maandag tot en met vrijdag
geopend zijn voor 24-uurs zorg. Dagopname/Kort
Verblijf Lelystad vormt samen met Dagopname/Kort
Verblijf Harderwijk één afdeling van waaruit het St
Jansdal deze zorg verleent.

•

Verpleegkundigen

•

Voedingsassistenten

Durf jij deze uitdaging aan?

Collega’s gezocht!
St Jansdal opent in het najaar van 2019 een afdeling Kort Verblijf in Lelystad om nog meer zorg
dichtbij huis te bieden. We zoeken zorgprofessionals die energie krijgen van het meebouwen aan
de gecombineerde afdeling Dagopname/Kort Verblijf Lelystad en die het leuk vinden om op beide
locaties Harderwijk/Lelystad te werken. We bieden afwisselend werk waarbij je zowel parttime
als fulltime kunt werken.

Kom met
ons kennismaken
We nodigen je van harte uit om te ervaren hoe
het is om binnen het St Jansdal te werken.
De verschillende mogelijkheden die we
daarvoor bieden vind je ook op:

WWW.WERKENBIJ.STJANSDAL.NL

St Jansdal is een regionaal algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners in het
verzorgingsgebied van de regio Noordwest Veluwe en Flevoland. St Jansdal heeft locaties
in Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Het is een middelgroot patiëntgericht
ziekenhuis, dat mede dankzij een deskundig team van medisch specialisten en zeer betrokken
medewerkers, uitstekend presteert op het gebied van kwaliteit van zorg.
St Jansdal kenmerkt
zich door een
persoonlijke
sfeer waarbij
zorgprofessionals
elkaar snel en makkelijk
weten te vinden.
Naast het creëren van
optimale patiëntenzorg
werken wij samen
vanuit het principe
‘Je zorgt voor elkaar’.

Operatiekamer
St Jansdal beschikt over een ultramoderne OK en
CSA die in 2017 in gebruik zijn genomen.
Onze operatieafdeling in Harderwijk heeft zes
operatiekamers en in Lelystad vier. De afdelingen in
Harderwijk en Lelystad vormen samen één team.

“Iedere dag is weer anders.
Dat maakt het juist zo leuk.”
Elektronisch patiëntendossier
maakt zorg veiliger
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St Jansdal is zeer innovatief en beschikt over de modernste diagnostische en behandeltechnieken. Het hoort
dan ook bij een van de vijf meest digitale ziekenhuizen van Europa (HIMSS level 7). St Jansdal wil voorop lopen
in de digitale transformatie van de zorg. Zij bieden volop mogelijkheden met eHealth toepassingen voor
verbetering van de kwaliteit van en service in de patiëntenzorg.
Onze zorgprofessionals werken met een ‘state of the art’ digitaal elektronisch patiëntendossier (EPIC). Dit
vergroot de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

•

Anesthesiemedewerkers

•

Recoveryverpleegkundigen

•

Operatie assistenten

•

CSA assistenten

•

Een sedatiepraktijkspecialist

•

Een medisch assistent voor de poli
anesthesie

St Jansdalacademie
Leren en ontwikkelen

Ziekenhuis St Jansdal biedt medewerkers de gelegenheid om
zich verder te ontwikkelen binnen hun eigen vakgebied of zelfs
daarbuiten. Iedereen krijgt de ruimte om talenten te ontplooien
en ambities te verwezenlijken. St Jansdal verbetert ook continu
haar zorgverlening. Daarom biedt Ziekenhuis St Jansdal, via de
St Jansdalacademie, elke medewerker een uitgebreid pakket aan
trainingen, workshops en loopbaanadvies om talenten te ontdekken
en te benutten.
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