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Urologie in het St Jansdal

Vooruitstrevend en innovatief

JE ZORGT 
VOOR ELKAAR

“  Voel je als een 
 vis in het water”

Vis. Daar hebben we verstand van, hier in Harderwijk. 
Het is namelijk niet alleen lekker, maar ook heel gezond. 
En hoe gek het ook klinkt: hoe vetter, hoe beter. Neem 
bijvoorbeeld haring, makreel of zalm. Boordenvol 
onverzadigde vetten die je cholesterol verlagen. 

Bovendien bevat vis weinig calorieën in vergelijking met vet vlees, 
dus het is ook nog eens goed voor de lijn. Kortom, maak je niet 
dik en geniet met een gerust hart van iets lekkers uit zee!

Annemieke Gilissen & Helma van Lingen 
Afdeling Diëtetiek
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“Wij vinden het vanzelfsprekend dat je voor elkaar zorgt. Vandaar de tip. Wil jij 
ook werken in een ziekenhuis waar je echt betrokken kunt zijn? Waar je je kunt 
inzetten voor de mensen in de regio? Dan ben jij zeker op je plek bij ziekenhuis 
St Jansdal in Harderwijk.” 

Verpleegkundigen chirurgie ( 20 uur,  24 uur en oproepkrachten)

ons kunnen helpen met het leveren van kwalitatief goede zorg binnen de 
verpleegafdeling met de units vaatchirurgie, traumatologie, oncologie, urologie 
en orthopedie. Recente ziekenhuiservaring, bij voorkeur op de genoemde units, 
is een pré. 

IC/CC-verpleegkundige (minimaal 28 uur of oproepkracht) Voor de 
uitbreiding van de IC naar niveau 2 zijn wij op zoek naar IC/CC-verpleegkundigen 
die ook willen participeren in het reanimatie- en SIT-team binnen het ziekenhuis. 

Verpleegkundigen O&G (oproepkracht) De afdeling heeft een capaciteit 
van 28 bedden en is onderverdeeld in twee units. Jaarlijks vinden er ongeveer 
1200 (poli)klinische bevallingen plaats. Wij streven ernaar door middel van 
kamertoewijzing patiëntgericht te verplegen en kwaliteit van zorg staat bij ons 
hoog in het vaandel. 

CC-verpleegkundige (minimaal 28 uur of oproepkracht) Voor de 
nieuw te vormen afdeling cardiologie/CCU zijn wij per direct op zoek naar 
collega’s die onze afdeling komen versterken. In deze functie verricht je taken 
als observatie, bewaking en verpleging van patiënten die intensieve zorg nodig 
hebben.

Tweedelijns verloskundigen (oproepkracht) Van de groep van 10 klinisch 
verloskundigen gaan een klein aantal de werkzaamheden uitbreiden naar 
de polikliniek. Jaarlijks vinder er ongeveer 1200 bevallingen plaats. Er wordt 
gewerkt in een multidisciplinair team waarbinnen gynaecologen, echoscopisten, 
verpleegkundigen en klinisch verloskundigen werkzaam zijn. 

Laboranten Bloedafname (6-16 uur) Voor het klinisch chemisch 
laboratorium zoeken wij laboranten voor bloedafname van patiënten op de 
prikposten in de regio, binnen zorginstellingen, bij patiënten thuis en in het 
ziekenhuis. U bent in het bezit van een rijbewijs en een auto. 

Operatieassistent (27 - 36 uur) Je  taken bestaan uit pré- en per-operatieve 
patiëntenzorg, instrumenterende-, assisterende-, omloop-, en begeleidende 
taken. Alle specialismen zijn aanwezig met uitzondering van cardiochirurgie. 
Met veel ervaring of pas gediplomeerd,  je bent welkom! De afdeling kenmerkt 
zich door een informele sfeer met aandacht voor kwaliteit en scholing. 

Hartfalenverpleegkundige (24 uur) Als hartfalenverpleegkundige houdt je 
consulten en telefonisch- en verpleegkundig spreekuur. Je informeert, instrueert 
en begeleidt cardiologie patiënten en onder supervisie van de cardiologen stel je 
medicatie in. Je werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

Fysiotherapeut (oproepkracht) In Behandelcentrum Salem in Ermelo 
onderzoekt en behandelt u patiënten. U bent gediplomeerd fysiotherapeut met 
BIG registratie. Vervanging wegens zwangerschap is mogelijk. 

Interesse of vragen? Kijk op www.stjansdal.nl/vacatures voor meer 
informatie over deze en overige vacatures en onze organisatie. Is dit niet
mogelijk? Bel dan met de afdeling Personeel & Organisatie, telefoon 
0341 - 46 38 84. Neem een gratis abonnement op onze elektronische 
vacaturenieuwsbrief. Ga naar www.stjansdal.nl/werkenenleren en meld u aan.

ACQUIS IT IE  N .A .V. DEZE ADVERTENTIE  WORDT NIET OP PR I J S  GESTELD.

Vacatures januari

Volg ziekenhuis St Jansdal via: 

www.twitter.com/stjansdal 

De urologen van ziekenhuis St Jansdal. V.l.n.r. Wieteke Kniestedt, Hans van 
Berkel, Astrid Minnee en Ivar Bleumer

De Bekkenbodempoli

Ruim een jaar geleden is in het St Jansdal het bekkenbodemspreekuur 
gestart. Dit is een gezamenlijk spreekuur van gynaecoloog, uroloog en 
continentieverpleegkundige. Patiënten kunnen op dit spreekuur terecht met 
klachten als ongewild urineverlies of verzakkingen.
Het gezamenlijk spreekuur is er om in één dagdeel ervoor te zorgen dat een 
patiënt met bekkenbodemproblematiek geholpen kan worden. 

Het gezamenlijke bekkenbodemspreekuur kent veel voordelen. 
De teamleden kijken samen naar de problemen en zo hoeft de patiënt het ver-
haal maar één keer te vertellen. Het is sneller duidelijk of klachten veroorzaakt 
worden door een gynaecologisch of urologisch probleem. Het consult vindt 
gedurende één ochtend plaats en de patiënt weet nog dezelfde dag waar ze 
aan toe is. Zowel bij mannen als vrouwen kan bekkenbodemproblematiek op-
treden, maar bij vrouwen komen de klachten aanzienlijk vaker voor. Gelukkig is 
incontinentie goed te behandelen. 

Urologie is een specialisme dat zich voornamelijk bezighoudt met nieren, 
urineleiders, de blaas, en de mannelijke geslachtsorganen. Daarnaast 
behandelt de uroloog nierstenen en blaasstenen.

Het St Jansdal kent een zeer vooruitstrevende maatschap urologie die sinds 
1 januari 2011 bestaat uit vier urologen, waarvan twee vrouwelijke. De urolo-
gen doen zelf veel aan onderzoek. Zo worden de meeste aandoeningen door 
uw eigen specialist opgespoord en behandeld.

MEER

INFORMATIE

www.stjansdal.nl

Kijk voor meer informatie  
www.urologie.nl

Op Valentijnsdag 14 februari 
gaat de nieuwe webshop van 
St Jansdal online! 
Bezoekers kunnen dan in de online 
cadeauwinkel een beterschaps-, 
geboorte- of verjaardagskadootje 
kopen voor een patiënt. Het 
kadootje wordt dan bezorgd aan 
bed. Meer informatie volgt.

De polikliniek urologie is in het 
bezit van een eigen niersteenver-
gruizer. Dit is uniek voor de regio. 
Wekelijks vinden er meerdere ver-
gruizingssessies plaats. Hierdoor 
is het mogelijk om patiënten op 
korte termijn te behandelen. Ook 
spoedbehandelingen kunnen zon-
der problemen en vertraging gere-
aliseerd worden. De toegangstijden 
voor een bezoek op de polikliniek is 

één tot twee werkdagen. Behande-
ling kan plaatsvinden binnen drie 
tot vijf werkdagen. Spoedbehan-
delingen gebeuren zonodig op de-
zelfde dag. Een vast team van vijf 
radiologisch laboranten bedient 
de vergruizer. Ruime ervaring met 
het eigen apparaat en persoonlijke 
aandacht van het personeel zorgen 
ervoor dat een constante hoge kwa-
liteit gegarandeerd wordt.

Als eerste perifere ziekenhuis in 
Midden- en Noord-Nederland biedt 
de maatschap urologie een nieuwe, 
moderne behandelingsmethode van 
prostaatvergrotingen aan, namelijk 
een laserbehandeling met de Green-
Light laser. Een vrijwel bloedloze 

ingreep. Hierdoor vermindert de op-
nameduur en kunnen patiënten met 
bloedverdunners deze zonodig ge-
woon blijven slikken. De nieuwe be-
handelmethode is ook veiliger. Zo is 
er onder andere geen bloedverlies en 
dus geen transfusie nodig.

Kort en veilig
Moderne behandeling prostaat

Eigen niersteenvergruizer
Korte toegangstijden

Ivar Bleumer
Uitdagend vak

Al op jonge leeftijd ging de inte-
resse van uroloog Ivar Bleumer 
uit naar geneeskunde. In eerste 
instantie vanuit het romantische 
beeld dat hij als kind had van dok-
ters. Later vanwege een interesse 
in mensen en het menselijk li-
chaam. Ivar koos voor urologie en 
vindt vooral het in eigen handen 
hebben van het medisch proces 
interessant. “Als uroloog volg je 
een patiënt gedurende het hele 
medische proces. Ik stel de diag-
nose, opereer en vervolgens blijft 
de patiënt bij mij onder controle. 
Op deze manier is een persoon-
lijke behandeling mogelijk.” 

De diversiteit aan operatieve be-
handelingen maakt urologie een 
uitdagend vak. Ivar heeft specifi ek 
gekozen voor een type ziekenhuis 
als het St Jansdal. “Het ziekenhuis 
is groot genoeg om het vak urolo-
gie in de volle breedte uit te oefe-
nen, maar kent wel korte lijnen en 
een direct en persoonlijk contact 
met patiënten en collega’s. Een 
jaar geleden ben ik komen wer-
ken in het ziekenhuis. Met ingang 
van 1 januari ben ik toegetreden 
tot de maatschap. Ik ben blij met 
deze keuze en heb mijn plek ge-
vonden binnen de maatschap en 
het St Jansdal.”

Ivar Bleumer

Gezamenlijk spreekuur met gynaecologie
De Bekkenbodempoli


