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Kiest u voor ziekenhuis St Jansdal?
Dan kiest u voor betrouwbare zorg, kwaliteit en gastvrijheid.

Want wij zeggen heel eenvoudig:
Je zorgt voor elkaar!

CORONAVIRUS – BELANGRIJKE 
INFO VOORDAT U ONS BEZOEKT
De zorg gaat anders dan voorheen nu het coronavirus heerst. 
Wij vragen u: “Kom alleen”. 

Uitzonderingen zijn: 
• U bent nadrukkelijk gevraagd om een begeleider mee te nemen.
• U zit in een oncologisch behandeltraject.
• Uw kind heeft een afspraak. 
• U heeft een beperking waardoor begeleiding noodzakelijk is. 
• U heeft een afspraak met een zorgverlener van poli geriatrie.
Alléén in deze gevallen mag één begeleider mee.

• Heeft u coronagerelateerde klachten? Bel van tevoren de polikliniek. 
• Maak gebruik van de digitale check-in; zo kunt u sneller doorlopen in de hal.  

Zo zorgen we samen voor een betere doorstroming. 
• Bloedprikken en het maken van een röntgenfoto gaan op afspraak.

Kijk voor meer informatie op www.stjansdal.nl/corona 

MEER REGIE OVER UW MEDISCHE GEGEVENS
Maak eenvoudig met DigiD een MijnStjansdal account aan

Bijna 40 % van de patiënten die onze poli’s bezoeken, heeft een MijnStJansdal account. Heeft u nog geen account? Vanaf huis kunt u er 

in enkele stappen één aanmaken met DigiD. Heel veel Nederlanders gebruiken DigiD al voor allerlei overheidszaken. Als u eerder in ons 

ziekenhuis bent geweest of een verwijzing heeft, dan hoeft u niet eerst naar het ziekenhuis te gaan voor een activatiecode. 

Ga naar www.mijnstjansdal.nl of gebruik onze gratis app MyChart. U kunt DigiD tevens gebruiken om in te loggen, zowel op de computer 

als via onze app. Ook als u al een gebruikersnaam en wachtwoord heeft.

Welke voordelen heeft MijnStJansdal? 

• U kunt een deel van uw medische gegevens inzien.

• Bent u verhuisd, heeft u een tijdelijk adres of heeft u een 

andere apotheek? U kunt deze gegevens zelf aanpassen.

• Heeft u andere of nieuwe medicatie en staat deze niet in 

MijnStJansdal? Dan kunt u een voorstel doen tot wijziging.  

Dit geldt ook voor eventuele allergieën of problemen. 

• U kunt (vanaf 5 oktober) online een afspraak maken. 

• Heeft u bloed laten prikken op verzoek van een specialist?  

Zeven dagen nadat de uitslag defi nitief is, ziet u de uitslag.

• U kunt brieven inzien die over u gaan en zijn verzonden naar 

andere specialisten en huisartsen.

• Heeft u een vraag? Of wilt u iets laten zien? U kunt 

laagdrempelig een bericht sturen aan uw zorgverlener 

(eventueel voorzien van foto of fi lmpje).

• U kunt zelf een ander machtigen om uw dossier in te zien. 

Die andere persoon moet dan wel een MijnStJansdal account 

hebben. 

Zelf afspraken maken gaat per 5 oktober weer aan

Vanaf volgende week kunt u weer zelf afspraken maken via 

MijnStJansdal, net zoals u gewend was voor de coronacrisis. 

Begin dit jaar moesten we besluiten om dit tijdelijk uit te zetten. 

Dat was nodig, omdat toen veel afspraken van planbare zorg 

afgezegd, verzet en gewijzigd moesten worden. 

Videobellen met uw zorgverlener

Er is een kort fi lmpje gemaakt waarin het videobellen wordt 

uitgelegd. Dit is een nieuwe functie in MijnStJansdal. 

Sommige consulten lenen zich hiervoor. Uw arts geeft dit aan. 

U hoeft dan niet altijd meer naar 

het ziekenhuis te komen.

In MijnStJansdal wordt naar de 

instructie verwezen. 

Nieuwsgierig hoe het werkt? 

Scan de QR-code met uw mobiele 

telefoon om naar YouTube te gaan. 

Daar kunt u de instructiefi lm bekijken (2 min).


