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Berichten

www.kobr.nl  11 aug. 2021 09:19

Kunstwerken naar ziekenhuis
BODEGRAVEN De heer Kalkman uit de Rijngaarde in Bodegraven schenkt zijn hele kunst-
verzameling, bestaande uit ongeveer 25 replica’s, aan het St. Jansdal Ziekenhuis

www.harderwijksezaken.nl  10 aug. 2021 08:00

Wijkagenten Drielanden helpen meisje die met spoed hulp nodig had
Gisteren kregen de wijkagenten van Drielanden een melding dat wandelaars een meisje in het
bos zagen zitten die met spoed hulp nodig had. Dankzij deze wandelaars kon de hulp snel

drimble.nl  9 aug. 2021 14:06

St Jansdal intensiveert samenwerking zwangerschapsdiabetes
Specialisten in het St Jansdal intensiveren de samenwerking met eerstelijns verloskundigen uit de regio Oost
Flevoland en Noordwest-Veluwe. Door de samenwerking binnen het

www.skipr.nl  9 aug. 2021 13:58

St Jansdal intensiveert samenwerking zwangerschapsdiabetes
Specialisten in het St Jansdal intensiveren de samenwerking met eerstelijns verloskundigen uit de regio Oost
Flevoland en Noordwest-Veluwe. Voortaan is een bloedtest voor het

lelystad.nieuws.nl  8 aug. 2021 18:30

Expertisecentrum Zorgalgoritmen gestart door SAZ ziekenhuizen
Het doel is om in co-creatie met zorgprofessionals machine learning op basis van data uit
ziekenhuizen algoritmen te ontwikkelen. Hiervoor is begin juli het Expertisecentrum

lelystad.nieuws.nl  6 aug. 2021 17:55

Zorg voor zwangeren met diabetes
Internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten
van Ziekenhuis St Jansdal gaan de krachten bundelen met eerstelijns verloskundigen.

drimble.nl  6 aug. 2021 14:00

Zwangeren met diabetes kunnen door samenwerking nog sneller terecht bij de juiste zorgverleners
Lelystad - Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en
diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met
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drimble.nl  6 aug. 2021 14:00

Zwangeren met diabetes kunnen door samenwerking nog sneller terecht bij de juiste zorgverleners
Harderwijk - Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en
diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met

drimble.nl  6 aug. 2021 11:58

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes
Zeewolde - Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en
diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met

flevopost.nl  6 aug. 2021 11:55

Zwangeren met diabetes kunnen door samenwerking nog sneller terecht bij de juiste
zorgverleners
Harderwijk / Lelystad - Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen,
verpleegkundig specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun

www.zeewolde-actueel.nl  6 aug. 2021 11:33

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes
HARDERWIJK / ZEEWOLDE – Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen,
verpleegkundig specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal
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Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes
Harderwijk - Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig
specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun
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Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes
Harderwijk - Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en
diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met

www.harderwijksezaken.nl  6 aug. 2021 08:00

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes
Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en
diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met eerstelijns
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Ely Hackmann nijkerk.nieuws.nl  6 aug. 2021 07:55

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes
HARDERWIJK – Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen,
verpleegkundig specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten

www.ermelosezaken.nl  6 aug. 2021 00:00

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes
Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en
diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met eerstelijns
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