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Digitaal aanmelden in de hal; via zuil of app 
Als u wel eens in St Jansdal Lelystad bent geweest, dan heeft u ze vast gezien en welllicht gebruikt; 

de aanmeldzuilen. Deze nemen wij vanaf 13 december ook in gebruik in Harderwijk voor afspraken op de poli. 

Door uw afsprakenbrief of patiëntenpas te scannen, geeft u aan dat u in het ziekenhuis bent aangekomen én 

kan u direct een controle doen van belangrijke gegevens. De zuil controleert namelijk (achter de schermen) of 

wij de volgende gegevens van u hebben: BSN, huisarts, zorgverzekering, medicatie overzicht en een pasfoto. Het 

kan zijn dat uw gegevens niet compleet zijn. Volgt u dan de instructie op de zuil. Na het aanmelden, ontvangt u 

een ticket en geeft de zuil aan de polikliniek een seintje dat u er bent. Gaat u daarna rechtstreeks naar de poli. 

U kunt er plaatsnemen in de wachtkamer of u meldt zich bij de balie. Dit staat op uw ticket aangegeven. 

Door de aanmeldzuilen te gebruiken, heeft u: 

•  De juiste gegevens in uw dossier en werken we samen aan veilige zorg.

•  Te maken met één werkwijze in ziekenhuis Lelystad en Harderwijk.

•  Meer tijd met uw zorgverlener om de reden van uw komst te bespreken. Heel veel administratieve 

handelingen zijn al gedaan.

U kunt bovenstaande ook doen bij binnenkomst op uw mobiele telefoon. Dit kan via de app MyChart. Als u 

locatievoorkeuren aan heeft staan via Instellingen van de telefoon, zult u een melding ontvangen. Deze functie 

heet ‘Hallo, ik ben er’. De app doet exact hetzelfde als de zuil; aangeven dat u er bent en een controle van belangrijke 

gegevens. 

Heeft u hulp nodig? Onze vrijwilligers zullen u bij de zuilen begeleiden. 

BASISSCHOLENACTIE
2500 leerlingen vouwen bloemen
Eind september riepen we basisscholen op om mee te doen aan een actie om papieren 

bloemen te vouwen of te knutselen voor opgenomen patiënten. 

Als hart onder de riem, want een opname en ingreep is best spannend. Aan de oproep 

werd massaal gehoor gegeven. Ruim veertig basisscholen deden mee; van Almere en 

Lelystad tot aan de gemeente Dronten en Zeewolde. 

De regio is betrokken. 

Veel scholen gaven aan een kind in de klas te hebben 

die regelmatig naar het ziekenhuis moet. Wij gaan 

de komende periode de bloemen uitdelen op Kort 

Verblijf en de chemo-unit in St Jansdal Lelystad. 

Ook in Harderwijk worden de bloemen 

uitgereikt. 

Alle kinderen en juffen en meesters; 

BEDANKT!

St Jansdalnieuws

Patiëntenportaal 
MijnStJansdal bestaat vijf jaar! 
Met MijnStJansdal kunt u in een beveiligde omgeving op elk moment 

een deel van uw medisch dossier inzien. Gewoon vanuit huis met een 

computer of via de app MyChart op uw tablet of smartphone. 

Steeds meer poliklinieken bieden hun vragenlijsten, informatiefolders 

en afspraken aan in MijnStJansdal. U heeft dan overzichtelijk alle 

informatie bij elkaar staan. Door MijnStJansdal te gebruiken, houdt de 

arts meer tijd over voor de reden van uw komst. Al bijna 73.000 mensen 

maken er gebruik van! U ook?

DigiD
Maak thuis alvast eenvoudig een account aan met DigiD. Dit is mogelijk 

als uw BSN nummer bij ons bekend is. Iedereen vanaf 12 jaar kan een 

account aanmaken. 

Promotieweek – kom langs 
In de week van 1 november houden wij weer een MijnStJansdal 

promotieweek. Op maandagmiddag 1 en op dinsdagmiddag 

2 november staat een medewerker in de hal in Harderwijk u graag te 

woord. Heeft u een vraag of komt u ergens niet uit? Kom dan langs! 

Op donderdagmiddag 4 november staat een MijnStJansdal medewerker 

in de hal in Lelystad. 

Ziekenhuis St Jansdal
Snel terecht voor inhaalzorg 
In de media wordt al langere tijd veel aandacht geschonken aan het thema 

inhaalzorg. Door corona zijn de wachtlijsten in de meeste ziekenhuizen enorm 

opgelopen. Dat is echter niet overal zo. Ziekenhuis St Jansdal met locaties 

in Harderwijk, Lelystad en Dronten heeft ruimte voor inhaalzorg. U zult zich 

misschien afvragen hoe dat kan.

Dit is mogelijk omdat het St Jansdal tijdens de coronaperiode de locatie in Lelystad 

zoveel mogelijk coronavrij heeft gehouden. Zodoende konden tijdens de coronaperiode 

in Lelystad de zorg en de operaties doorgaan. Daarom hebben we nu voor bepaalde zorg 

weer plaats. Voor de volgende specialismen kunnen patiënten snel bij ons terecht.

Chirurgie (galblaas en liesbreuk)
Plastische chirurgie (in de volle breedte)
Orthopedie (heup en knievervanging)
KNO (diverse ingrepen)
Oogarts (cataract)

Er zijn mensen die al heel lang wachten op een ingreep. Wij vinden het daarom belang-

rijk dat zij weten dat ze in ziekenhuis St Jansdal snel geholpen kunnen worden. Een 

verwijzing van de huisarts is wel noodzakelijk.      

Bel voor een afspraak naar het afsprakenbureau 0341 - 463890.


