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Dank u wel!
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de laatste weken bij ziekenhuis St Jansdal in 

het teken stond van de overname van het ziekenhuis in Lelystad. Is het niet uit 

alle nieuwsberichten van diverse landelijke en regionale media, dan wel uit de 

mogelijk ervaren drukte in ons ziekenhuis. Wij willen graag laten weten dat wij, 

ook in deze ‘Lelystad-periode’, de inwoners van de Noordwest-Veluwe zeker niet 

vergeten. Wij ervaren onverminderd vertrouwen van onze patiënten en verwijzers. 

Dit waarderen wij zeer.

Enkele cijfers op een rij 
 Het St Jansdal heeft 

per maart twee 

ziekenhuislocaties: 

Harderwijk en Lelystad, één 

buitenpolikliniek in Dronten 

en houdt spreekuren in 

Gezondheidscentrum Corlaer 

in Nijkerk en in Da Costa in 

Putten. We verwachten 334 

fulltime ondersteunend personeel 

extra nodig te hebben door de 

overname in Lelystad en daarvan 

is 80% ingevuld. Het totale aantal 

medewerkers van St Jansdal 

komt daarmee straks op 2200. We 

verwachten 40 fulltime medisch 

specialisten extra nodig te hebben 

en daarvan is nu 75% ingevuld. 

Er werken dan straks 160 medisch 

specialisten voor St Jansdal. Dit 

betekent dat u nieuwe gezichten 

gaat zien. Deze nieuwe specialisten 

zullen wij binnenkort aan u 

voorstellen op 

www.stjansdal.nl

Het was en is drukker, 
wat hebben we eraan 
gedaan?
Vanaf oktober kwamen veel patiënten vanuit Flevoland al naar 

Harderwijk. In het St Jansdal was en is het aanzienlijk drukker. Wij 

hebben ons volop ingespannen om de drukte te beheersen. We 

hebben veel personeel aangenomen dat zowel in Lelystad als in 

Harderwijk gaat werken. We hebben op de spoedeisende hulp onze 

standaard bezetting verhoogd. Bovendien zijn ruimtes efficiënter 

ingedeeld en wordt de mogelijkheid onderzocht om nog extra 

kamers te creëren. We hebben de openingstijden van onze 

operatiekamers verruimd. En we konden drie extra beddengangen 

openen, doordat er extra personeel was aangetrokken, waardoor 

er 36 extra bedden beschikbaar zijn. De komende periode wordt 

dit uitgebreid tot 50 extra bedden in Harderwijk. Dit betekent 

dat het St Jansdal straks 380 bedden heeft. 

Historisch moment
Afgelopen maandag 4 maart is het St Jansdal gestart 

met het leveren van zorg op locatie Lelystad. En 

afgelopen vrijdag 1 maart al met onze spoedpoli daar. 

Een historisch moment! Het St Jansdal heeft vanaf 

heden twee ziekenhuislocaties. Afgelopen weekend 

hadden wij de tijd om de omslag te maken van MC 

Zuiderzee naar St Jansdal Lelystad. Hiervoor was een 

minutieus plan gemaakt waarin alle acties beschreven 

stonden. Er zijn 90 behandelruimtes, 77 spreekkamers, 

58 kantoorruimtes, 25 receptieruimtes en 17 

wachtkamers ingericht en gebruiksklaar gemaakt. 

Ruim 150 mensen van diverse afdelingen waren hierbij 

betrokken. Onder andere facilitair, ICT en medische 

techniek. Het was een enorme operationele uitdaging. 

Wij danken u voor uw begrip en geduld en vragen u 

om er rekening mee te houden dat ook de komende 

periode nog niet echt rustig zal zijn. Naar verwachting 

wordt het in de loop van het voorjaar weer iets 

rustiger, mede door de start in Lelystad. We hopen dan 

het serviceniveau, wat u van ons gewend bent, weer 

volledig op peil te hebben.

 
WAAROM NEMEN WIJ 
ZIEKENHUIS LELYSTAD OVER? 
Wij zijn ervan overtuigd dat de overname op termijn 
toegevoegde waarde heeft voor alle patiënten van 
St Jansdal. De drie belangrijkste redenen zijn:

1.

We verstevigen de positie van het 

ziekenhuis in Harderwijk.

Kleine ziekenhuizen bleken in de 

afgelopen jaren kwetsbaar. Door deze 

overname wordt het St Jansdal een 

stabiel, middelgroot ziekenhuis.

2.

We verzekeren een volledig 

behandelaanbod in het ziekenhuis in 

Harderwijk.

Zonder Lelystad zou St Jansdal 

Harderwijk mogelijk niet langer alle 

behandelingen kunnen uitvoeren. 

Tot oktober vorig jaar hadden wij 

een samenwerkingsverband met de 

MC Groep. Hierin werden patiënten 

voor specifieke ingrepen, waarvan 

wij er een minimum aantal moeten 

verrichten om het te mogen blijven 

doen, doorverwezen naar Harderwijk. 

Bij overname door een derde partij 

was het reëel dat St Jansdal deze zorg 

zou verliezen.

3.

Door overname houden we controle 

over patiëntenstromen.

De overname van het ziekenhuis 

biedt ons de beste mogelijkheden om 

de patiëntenstromen te beïnvloeden. 

Ook als wij het ziekenhuis niet 

overgenomen hadden, zouden er 

immers patiënten uit de Flevopolder 

naar Harderwijk zijn gekomen voor 

hun zorg.

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Kijk op www.werkenbijstjansdal.nl 
voor onze vacatures

WIJ ZULLEN VANAF NU WEER MAANDELIJKS 

EEN INFORMATIEPAGINA IN DE KRANT 

PLAATSEN OM U TE INFORMEREN


