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eWij wensen u goede feestdagen 

en een mooi en gezond 2022

Blijmakertjes actie 
Deze maand is een geweldige actie op touw gezet 

om de medewerkers van het St Jansdal te bedanken. 

Peter van den Berg van vishandel Dries van den Berg 

vond het hoog tijd om voor positiviteit te zorgen. 

‘Het is zo ongeloofl ijk druk in het ziekenhuis; 

Ik wil graag voor blijmakertjes zorgen’ aldus Peter. 

Een mooi initiatief dat zeer gewaardeerd wordt! 

Heel hartelijk dank.

Bekijk het fi lmpje op 

Harderwijkse Zaken.

Boek over St Jansdal in crisistijd:

‘Dit blijft ons altijd bij’
Het boek ‘Dit blijft ons altijd bij’ gaat over het 

eerste coronajaar. Het is een boek om in te 

bladeren, foto’s te bekijken en te lezen hoe 

anderen deze intensieve periode hebben 

ervaren.  Het is een boek voor nu, maar ook voor later. Met 

elkaar hebben we geschiedenis geschreven.

Het boek is voor tien euro verkrijgbaar in het winkeltje in de 

centrale hal van onze locatie in Harderwijk. Bestellen in onze 

webshop kan ook. Dan betaalt u € 12,50 inclusief verzendkosten. 

U kunt betalen met iDeal. U ontvangt het boek binnen enkele 

werkdagen. 

www.stjansdal.nl/webshop

Ben je een verbinder en wil jij het boegbeeld 
zijn van onze cliëntenraad? 

Als voorzitter ben je het gezicht van de cliëntenraad. Je bent 

een echte verbinder; je slaat bruggen, brengt mensen en 

gezichtspunten bij elkaar en haalt het maximale uit een dialoog. 

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over de 

gemeenschappelijke belangen van patiënten/ cliënten.

Wil jij je inzetten als voorzitter van onze 
cliëntenraad? 
Dan ontvangen wij graag jouw reactie! Kijk voor meer 

informatie en de vacaturetekst op: 

https://www.stjansdal.nl/vragenlijsten/clientenraad
Of stuur een mail naar clientenraad@stjansdal.nl

ZORG GOED GEREGELD VOOR ALLE VERZEKERDEN
Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars voor het jaar 2022, ook voor de 

budgetpolissen. Tot en met 31 december 2021 kunt u uw huidige zorgverzekering nog 

opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar. Het is dan goed om te weten dat het 

St Jansdal met alle zorgverzekeraars een contract heeft en dat er voor alle verzekerden goede 

afspraken zijn gemaakt. 

Een contract betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de vergoeding van een 

behandeling. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt wel een verplicht eigen risico. Het 

ziekenhuis kan niet inzien voor welk pakket met aanvullende zorg patiënten verzekerd 

zijn. Om niet voor verrassingen te komen 

staan, adviseren wij om van tevoren bij 

de eigen verzekeraar te informeren over 

behandelingen die buiten het basispakket 

vallen. 

Meer informatie: 

www.stjansdal.nl/zorgcontracten2022
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Druk op de zorg nog steeds hoog
In de ziekenhuizen liggen veel patiënten met corona. De druk 

op de zorg is hoog. Deze druk voelen wij ook in het St Jansdal. 

Helaas zijn wij door de extra zorg voor coronapatiënten 

genoodzaakt de reguliere zorg voor een groot 

deel af te schalen. Als uw operatie, behandeling 

of afspraak niet doorgaat, nemen wij contact 

met u op. Hoort u niets dan gaan alle geplande 

afspraken gaan gewoon door.

Wij zijn ons ervan bewust dat het uitstellen 

van een behandeling of operatie impact 

heeft op onze patiënten. We doen daarom 

ons uiterste best om dit zoveel mogelijk te 

voorkomen. Tegelijkertijd hopen wij op begrip. 

In deze fi lmpjes geven we je graag een inkijkje op de 

spoedeisende hulp, de cohortafdeling, ic en radiologie!

Vrijwilligers gezocht
Heeft u er weleens aan gedacht om vrijwilligerswerk 

te gaan doen? Als vrijwilliger in St Jansdal kunt 

u veel voor ons en onze patiënten betekenen. 

Het ziekenhuis is dringend op zoek naar extra 

vrijwilligers, zowel voor Harderwijk als Lelystad.

Gastheren en/of -vrouwen centrale hal

Harderwijk en Lelystad

Hij of zij ontvangt de patiënten/bezoekers, wijst 

hen de weg of begeleidt hen naar een afdeling. Het 

visitekaartje van het ziekenhuis.

Medewerkers parkeerservice 

Harderwijk

Zij zorgen voor een gastvrije ontvangst van onze 

patiënten en bezoekers. Houden de deur open, 

bieden een arm bij het uitstappen of pakken de 

rollator uit de auto. Ze parkeren een auto en leiden de 

verkeersstroom bij de hoofdingang in goede banen.

Vrijwilligers tijdschriften

Harderwijk

Deze vrijwilligers ontfermen zich over het 

leesmateriaal dat bijvoorbeeld in de wachtruimtes ligt 

van de poliklinieken.

Vrijwilligers OSAS

Harderwijk

Voordat de patiënt wordt opgenomen voor een 

slaaponderzoek vinden er verschillende poliklinische 

onderzoeken plaats. Een vrijwilliger ontvangt en 

begeleidt deze patiënten gedurende deze dag. 

Wilt u zich graag inzetten voor patiënten en 

bezoekers in het St Jansdal? 

Ga snel naar www.stjansdal.nl/vrijwilligers 

voor meer informatie.

Ziekenhuis St Jansdal in crisistijd -  D
it blijft ons altijd bij
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Dit blijft ons altijd bij
Op 9 maart 2020 testte de eerste coronapatiënt in 
St Jansdal positief. Vanaf dat moment ging het snel. 
COVID-19 was een nieuwe ziekte en er waren veel vragen 
en onzekerheden. Het aantal coronapatiënten liep in rap 
tempo op. De reguliere zorg kwam stil te liggen en bijna 
het hele ziekenhuis lag vol met coronapatiënten. Dit had 
enorme impact op alle medewerkers. 

Dit boek vol herinneringen gaat over ziekenhuis 
St Jansdal in crisistijd. Het is een boek om in te bladeren, 
foto’s te bekijken en te lezen hoe anderen deze intensieve 
periode hebben ervaren. Wie had kunnen bedenken dat 
het zo lang zou duren? Medewerkers hebben hard gebuffeld in hun eigen functie, 

thuis en in het ziekenhuis. Anderen kregen soms een 
totaal nieuwe rol. Het was een ongekende en bijzondere 
tijd voor iedereen. 

Wij hopen dat dit boek bijdraagt aan de collectieve 
herinnering door het verhaal te vertellen vanuit diverse 
invalshoeken. Het is een boek voor nu, maar ook voor 
later. Met elkaar hebben we geschiedenis geschreven. 


