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Belangrijke informatie over uw
persoonlijk medisch dossier
Was u patiënt bij MC Zuiderzee en daar onder behandeling? Dan is uw persoonlijk medisch dossier op 1 maart 2019 overgedragen
aan ziekenhuis St Jansdal. Hieronder leest u wat dat voor u betekent als u binnenkort een behandeling heeft in St Jansdal of in
een ander ziekenhuis.

Gaat u voor uw behandeling naar St Jansdal?

Had u voor 30 juni 2019 een afspraak gepland staan in MC Zuiderzee? Dan krijgt u een telefoontje van een speciaal
telefoonteam van het St Jansdal met de vraag of u de behandeling wilt voortzetten in ziekenhuis St Jansdal.
Had u met MC Zuiderzee een afspraak gepland na 1 juli 2019? Dan ontvangt u een brief thuis. Hierin staan de stappen
beschreven die u kunt nemen om uw behandeling voort te zetten in het St Jansdal ziekenhuis.
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U krijgt dan de vraag of u toestemming geeft voor overdracht van uw patiëntendossier aan St Jansdal. Dat moet het ziekenhuis
aan u vragen vanuit de wet op de privacy.
Het St Jansdal mag uw patiëntendossier pas gebruiken nadat u daarvoor een toestemmingsformulier heeft ingevuld. Na uw
toestemming voor overdracht van uw dossier wordt een behandelafspraak voor u ingepland in St Jansdal.

Gaat u voor behandeling naar een ander ziekenhuis?

Wilt u de behandeling liever voortzetten in een ander ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)? In dat geval kan uw
behandelend arts uw medische gegevens namens u opvragen. U hoeft dan niet zelfstandig uw medisch dossier op te vragen via
een formulier. Wel geeft u toestemming d.m.v. een toestemmingsverklaring, zodat het dossier opgevraagd kan worden.
Dit voorkomt dat we dubbele aanvragen moeten verwerken. Bij voorkeur draagt St Jansdal de gegevens rechtstreeks over aan
een andere zorgverlener. Dit is de meest veilige manier.

Mijn StJansdal

code

St Jansdal werkt met een electronisch dossier. Daardoor is uw medische informatie digitaal beschikbaar.
U kunt vanuit huis uw medische gegevens inzien op MijnStJansdal. Dat doet u via internet op een laptop, computer of tablet
(bijvoorbeeld een iPad). Dat kunt u ook doen op de smartphone via de gratis app MyChart.
Wilt u MijnStJansdal gebruiken? Dan moet u eerst naar het St Jansdal ziekenhuis komen in Harderwijk, Lelystad of Dronten. U
krijgt dan een activatiecode waarmee u MijnStJansdal kunt starten.
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Met spoed dossier nodig?

Moet u met spoed naar de spoedpoli in Lelystad of de spoedeisende hulp van St Jansdal in Harderwijk?
Dan is het mogelijk om per direct de gegevens over te zetten uit het oude dossier. U moet dan wel eerst toestemming geven,
indien mogelijk.
Dat geldt ook als u met spoed naar een andere zorgverlener dan St Jansdal gaat.
Voor spoedvragen over uw medische dossier kunt u bellen met telefoonnummer (0341) 463590.

©PR&Communicatie

aanvraag

Dos ser X

e
Kopi

Wilt u een kopie hebben van uw medisch dossier?

U kunt een kopie van uw medisch dossier opvragen bij St Jansdal. Daarvoor moet u een aanvraagformulier downloaden op de
website www.stjansdal.nl. U vult het in en mailt het formulier en de bijlagen naar toestemming@stjansdal.

Woensdag 19 juni en donderdag 20 juni
Kennismakingsochtend voor sollicitanten

Collega’s gezocht!

In het najaar openen wij de
nieuwe afdeling Kort Verblijf
in Lelystad. Daarom zijn wij
op zoek naar enthousiaste
collega’s voor de afdeling Kort
Verblijf Lelystad én Harderwijk.

waar de voorkeur ligt. Zo kunnen
toekomstige medewerkers zelf
ontdekken waarin St Jansdal
zich onderscheidt van andere
ziekenhuizen.

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.

Aanmelden voor een dagdeel
meelopen kan door je CV te
mailen naar
info@werkenbijstjansdal.nl
o.v.v. ‘aanmelden
meeloopdagdeel zonder
kennismakingsochtend’. We
nemen dan zo snel mogelijk
contact met je op.

OK

Op 19 en 20 juni kunnen
geïnteresseerden ‘s ochtends
vrijblijvend kennismaken
met St Jansdal. Het gaat
hierbij om gediplomeerd
verpleegkundigen SEH, kliniek
en OK (anesthesiemedewerkers,
operatieassistenten,
recoveryverpleegkundigen)

en CSA assistenten. Op het
programma staat een rondleiding
en een kennismaking met onze
medewerkers en leidinggevenden.
Ook krijgen de belangstellenden
informatie over werken bij
St Jansdal, onze speerpunten
en best practices en de diverse
mogelijkheden. Opgeven voor deze
ochtend kan via
info@werkenbijstjansdal.nl
Naast de kennismakingsochtend is
het ook mogelijk om een dagdeel
mee te lopen. Dit kan zowel in
Lelystad als in Harderwijk, net

Dagopname/Kort Verblijf

• Verpleegkundigen
• Voedingsassistenten

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

• Anesthesiemedewerkers
• Recoveryverpleegkundigen
• Operatieassistenten
• CSA assistenten
• Sedatiepraktijkspecialist
• Medisch assistenten voor de poli anesthesie
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