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NAAR HET ST JANSDAL IN CORONATIJD
Ons ziekenhuis heeft naast de zorg voor coronapatiënten, ook de zorg voor 

andere patiënten. De zorg die niet te maken heeft met het coronavirus 

gaat zo goed mogelijk door. Regelmatig horen wij van patiënten dat zij hun 

afspraak liever uitstellen of afzeggen. Wij kunnen ons heel goed voorstellen 

dat patiënten een bezoek aan het ziekenhuis in deze tijd spannend vinden en 

zich afvragen of het wel veilig is. Nu wij middenin de tweede golf zitten, willen 

wij nogmaals benadrukken dat u het St Jansdal veilig kunt bezoeken. Door het 

treffen van allerlei maatregelen vergroten wij de veiligheid in ons ziekenhuis 

voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. 

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
 Wij vragen patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar dringend een   

 eigen masker te dragen op alle locaties. Onze zorgverleners dragen ook  

 een masker, behalve als zij achter plexiglas werken.

 Kom alleen, tenzij u gevraagd bent om één begeleider mee te nemen,  

 u in een oncologisch behandeltraject zit, uw kind een afspraak heeft,  

 u een beperking heeft waardoor begeleiding noodzakelijk is of u een  

 afspraak heeft op de poli geriatrie. In deze gevallen mag één begeleider  

 mee.

AGRESSIE IN DE ZORG
DAT KUN JE NIET MAKEN
Onze medewerkers zetten zich tot het uiterste in om patiënten op een goede 

en veilige manier zorg te bieden. Door de coronacrisis moeten wij hiervoor de 

nodige maatregelen nemen. Wij merken helaas dat hiermee ook de verbale 

agressie en intimidatie richting onze medewerkers toeneemt. Het korte 

(corona)lontje steekt steeds vaker de kop op. Dit vinden wij onacceptabel. 

Wij snappen de frustraties, maar begrijpen niet dat het op onze zorgverleners 

wordt afgereageerd. Het is een moeilijke tijd, maar laten wij hier op een 

vriendelijke manier samen doorheen komen.  

Bloedprikken, röntgenfoto’s en bezoek op afspraak
Het is alleen mogelijk om op afspraak bloed te laten prikken of een röntgenfoto te 

maken. Op deze manier kan het ziekenhuis de patiënten die komen voor een foto 

beter spreiden over de dag en is er voldoende ruimte in de wachtkamers. Zonder 

afspraak is het niet mogelijk om bloed te laten prikken of een röntgenfoto te laten 

maken. Dit geldt voor alle locaties. Het afl everen van materialen zoals urine en 

ontlasting kan nog steeds zonder afspraak. Onderzoeken, zoals een dexa, slikfoto, 

CT, MRI, echo of mammografi e gaan altijd via een telefonische afspraak. Maak uw 

afspraak eenvoudig en snel via www.stjansdal.nl/prikafspraak of 

www.stjansdal.nl/rontgenfoto.

Op bezoek bij een patiënt? U bent van harte welkom. Vanaf 2 november dient u 

zich wel van te voren online aan te melden Per patiënt mag één bezoeker per dag 

op bezoek komen, voor maximaal een halfuur.

DE JERUSALEMA CHALLENGE
De Jerusalema Challenge verspreidt zich als een vrolijkmakend virus over de 

wereld. Het nummer Jerusalema en het bijbehorende dansje staan symbool voor 

wereldwijde verbondenheid, troost en hoop tijdens corona. Dit is precies wat we 

nodig hebben in deze tijd. Honderden medewerkers van ons ziekenhuis kwamen 

vorige week in beweging. Het dansen met elkaar gaf positieve energie en zorgde 

voor verbinding en saamhorigheid. Zelfs ons adoptieziekenhuis uit Ghana deed 

mee. Een mooie boost in deze tijd. 

Bekijk hier het fi lmpje:

Steun de Vriendenstichting

Dankzij de Vriendenstichting zet het St Jansdal 

VR-brillen in. Deze brillen maken het mogelijk 

om te ontspannen in virtual reality. Voor meer 

informatie over deze VR-brillen en andere 

projecten: www.vriendenvanstjansdal.nl

Mijn St Jansdal 

Wist u dat?

•  Dit online patiëntenportaal nu vier jaar actief is, sinds oktober 2016.

•  Sinds die tijd 48.000 accounts zijn aangemaakt.

•  De leeftijdsgroep 60-80 jarigen de meeste accounts heeft.

•  U eenvoudig een account kunt aanmaken met DigiD (als uw huisarts u 

verwezen heeft).

Meer informatie: www.stjansdal.nl/mijnstjansdal

Kom werken bij het St Jansdal!

 Jouw hulp kunnen wij juist in deze tijd goed gebruiken! Wij zoeken onder andere 

verpleegkundigen en verzorgenden IG. Kijk voor deze en voor andere vacatures op 

www.werkenbijstjansdal.nl.

@STJANSDAL
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Houd anderhalve meter afstand.

  Desinfecteer de handen.

  Kom vijf minuten voor een afspraak naar het ziekenhuis.

  Blijf niet langer dan nodig.

 Geef eventuele coronaklachten eerlijk aan. Meestal kan uw bezoek  

 gewoon doorgaan.

Vlotter doorlopen in het ziekenhuis? Doe thuis de check-in!

Wij screenen iedereen bij binnenkomst op coronaklachten. Met het bewijs 

van de check-in kunt u sneller doorlopen in de hal. U kunt thuis alvast de 

digitale check-in invullen. Toon het bewijs van de check-in op uw smartphone, 

tablet of geprint. Het bewijs is 24 uur geldig. Ga hiervoor naar

stjansdal.nl/check-in.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.STJANSDAL.NL/CORONA
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