
Geen maanden wachttijd voor inhaalzorg 

Onderzoek en behandeling liesbreuk
operatie vaak op één dag
U kunt in St Jansdal snel terecht voor een liesbreukbehandeling ‘One Stop’. Dit betekent onderzoek en behandeling van uw liesbreuk 

op één dag. Een verwijzing van de huisarts is wel van belang. Een gespecialiseerd chirurg voert de liesbreukoperatie uit. Naast de 

liesbreuk behandelen onze chirurgen veel uiteenlopende ziekten en aandoeningen op de polikliniek chirurgie in St Jansdal Lelystad. 

Chirurg Willem Akkersdijk licht toe dat geplande operaties zoals aan een liesbreuk of galblaas goed 

bij St Jansdal in Lelystad kunnen plaatsvinden: “Sommige operaties kunnen we niet in Lelystad 

doen, omdat het ziekenhuis daarvoor niet is ingericht. Het heeft onze voorkeur om ‘kleinere’ operaties die we van tevoren kunnen afspreken, in 

Lelystad te plannen. Het kan ook dat we mensen in Harderwijk op de poli zien en hen graag in Lelystad willen opereren. Daar heerst precies de goede 

sfeer om je volledig te concentreren op de beste zorg voor planbare operaties”, aldus Akkersdijk. 

Kijk voor meer informatie over chirurgie 
op www.stjansdal.nl/chirurgie

Bo Verwer, plastisch chirurg

Plastische chirurgie
Op de polikliniek plastische chirurgie in St Jansdal Lelystad kunnen nieuwe patiënten 

voor een eerste afspraak terecht. Zij hebben voor een afspraak wel een verwijzing van de 

huisarts of een medisch specialist nodig.

“De meeste behandelingen die in Harderwijk plaatsvinden doen wij ook in Lelystad” vertelt 

plastisch chirurg Bo Verwer. “Wij hebben elke week spreekuur in Lelystad en plastisch 

chirurgische ingrepen vinden zowel op de poliklinische operatieafdeling als op de klinische 

operatieafdeling plaats. We werken nauw samen met andere medisch specialisten.”

Bo: “We zijn met name gespecialiseerd in hand- en polschirurgie, maar beoefenen het plas-

tisch chirurgische vak in de volle breedte, bij zowel jong als oud. Voorbeelden 

van plastische chirurgie zijn een borstreconstructie na kanker, een ooglid- of 

wenkbrauwcorrectie, correctie van afstaande oren, een reconstructie van de 

huid na kanker en allerhande afwijkingen aan hand of pols.” 

In St Jansdal werken momenteel drie plastisch chirurgen. Iedere dag is er 

een plastisch chirurg beschikbaar voor overleg.

Kijk voor meer informatie over plastische chirurgie op 
www.stjansdal.nl/plastischechirurgie

De voordelen van Liesbreuk One Stop zijn:
• Onderzoek en behandeling op één dag.

• Zeer ervaren liesbreuk chirurgen (meer dan 350 liesbreukoperaties per jaar).

• Uw opererend arts neemt ook het consult af.

• De liesbreukpatiënten beoordelen de dagbehandeling liesbreuk met een 8,6.

• 95% van de liesbreukpatiënten zouden weer voor deze behandeling kiezen.

De voordelen van het St Jansdal zijn: 
• Kwalitatief hoogstaande zorg.

• Snel, veilig, toegankelijk en betrokken.

• Bij ons hoeft u geen kantoor dag te missen; dankzij onze hotspot kunt u op uw laptop 

gebruik maken van internet.

• St Jansdal is voorkeursziekenhuis voor Zilveren Kruis Achmea en Agis betreffende zes 

behandelingen, waaronder het liesbreuktraject.

Werken bij St Jansdal
St Jansdal is een aantrekkelijke werkgever. Kijk voor alle actuele 

vacatures op onze website: www.werkenbijstjansdal.nl

In de media wordt al langere tijd veel aandacht geschonken aan het the-

ma inhaalzorg. Door corona zijn de wachtlijsten in de meeste ziekenhui-

zen enorm opgelopen. Dat is echter niet overal zo. Ziekenhuis St Jansdal 

met locaties in Harderwijk, Lelystad en Dronten heeft ruimte voor inhaal-

zorg. 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 belangrijk 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.

Vanwege aanhoudende pijn in zijn lies, werd de heer 

Vlijm door zijn huisarts doorverwezen naar de afde-

ling chirurgie in St Jansdal. Het bleek te gaan om een 

liesbreuk. De operatie kon het snelst plaatsvinden 

in het St Jansdal in Lelystad, namelijk al een paar 

dagen nadat hij belde. De heer Vlijm twijfelde geen 

moment en koos voor een afspraak daar.

“Tijdens het maken van de afspraken hoorde ik dat ik 

voor de operatie snel terecht kon in Lelystad. Ik koos 

voor de snelste afspraak. 

Met St Jansdal Lelystad had ik nog geen ervaring. Mede 

door de nodige publiciteit rondom dit ziekenhuis, was ik toch wel benieuwd naar wat ik daar 

kon verwachten. Vanuit mijn woonplaats is Lelystad niet heel veel verder.

Het ging om een dagopname en ik moest er ’s morgens al vroeg zijn. Alle medewerkers waren 

vriendelijk en gaven op een geruststellende manier de nodige informatie. De operatie ging 

voorspoedig en snel. Net als in Harderwijk zijn in dit ziekenhuis vrijwilligers aanwezig om 

te helpen waar nodig. Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad is per auto goed bereikbaar en er is 

ruime parkeergelegenheid. “

Kijk voor meer informatie over de behandeling van een liesbreuk op 
www.stjansdal.nl/liesbreukoperatie

Snel terecht voor liesbreukoperatie in St Jansdal 

‘Ik ben zeer tevreden over de verleende zorg in Lelystad. Mijn vrouw wist al snel dat de operatie geslaagd was. 
Na een paar dagen zat ik alweer op de trekker! Daardoor zag ze dat het goed met me ging.”

Ziekenhuis St Jansdal 
Harderwijk
Wethouder Jansenlaan 90

3844 DG Harderwijk

0341 - 463911

Ziekenhuis St Jansdal 
Lelystad
Ziekenhuisweg 100

8233 AA Lelystad

0341 - 463911

Polikliniek St Jansdal 
Dronten
Het Zwarte Water 77

8253 PD Dronten

0341 - 435757

RUIME PARKEERGELEGENHEID BI J  ALLE LOCATIES. 
IN DRONTEN IS PARKEREN GRATIS


