
Berichten
Dit is Flevoland van 03 07 2019

Omroep Flevoland

Magazine met nieuws sport en achtergronden. Met vandaag: - Streep door opening vliegveld Lelystad in april - St
Jansdal opent Mammacentrum in Lelystad - Stichting AAP uit Almere wil nu ook oude computers

  http://youtube.com/watch?v=2L-NVCLS5ko  Views: 2.449

Geplande operatie tiener in Ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal

Een operatie is best spannend. Hoe gaat het als je geopereerd moet worden? Hoe gaat het op de kinderafdeling?

  http://youtube.com/watch?v=oFJTyPqYWxw  Views: 654

Ziekenhuis Lelystad heeft weer een Mammacentrum
Het St. Jansdal ziekenhuis in Lelystad heeft woensdag het Mammacentrum in gebruik genomen. In het centrum voor
diagnostiek van borstkanker worden mensen met borstklachten onderzocht en behandeld. Na het faillissement van het
MC Zuiderzee in Lelystad in oktober vorig jaar verdween de afdeling. Nu wordt het Mammacentrum door de nieuwe
eigenaar St […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-lelystad-heeft-weer-een-mammacentrum/3153544

Ziekenhuis Lelystad heeft weer een Mammacentrum
Omroep Flevoland

Het St. Jansdal ziekenhuis in Lelystad heeft woensdag het Mammacentrum in gebruik genomen. In het centrum
voor diagnostiek van borstkanker worden mensen met borstklachten onderzocht en behandeld. Na het
faillissement van het MC Zuiderzee in Lelystad in oktober vorig jaar verdween de afdeling. Nu wordt het
Mammacentrum door de nieuwe eigenaar St […]

  http://youtube.com/watch?v=gBAak4Wyurk  Views: 2.449

Flevolanders kunnen kennismaken met nieuwe Regiotaxi
[…] Ook wordt de webapp gepresenteerd. De demobus is op de volgende plekken aanwezig: Donderdag 4 juli:
Lelystad 10.30 – 11.30 uur: St Jansdal 12.00 – 13.00 uur: Woonzorgcentrum Hanzeborg 14.00 – 15.00 uur:
Station Lelystad Centrum 15.45 – 16.45 uur: Woonzorgcentrum de Uiterton Vrijdag 5 juli: Emmeloord, Dronten
en Zeewolde 09.00 – 10 […]

  https://flevopost.nl/artikel/1030669/flevolanders-kunnen-kennismaken-met-nieuwe-regiotaxi.html  Views: 329

Flevolanders kunnen kennismaken met nieuwe Regiotaxi
[…] Ook wordt de webapp gepresenteerd. De demobus is op de volgende plekken aanwezig: Donderdag 4 juli:
Lelystad 10.30 – 11.30 uur: St Jansdal 12.00 – 13.00 uur: Woonzorgcentrum Hanzeborg 14.00 – 15.00 uur:
Station Lelystad Centrum 15.45 – 16.45 uur: Woonzorgcentrum de Uiterton Vrijdag 5 juli: Emmeloord, Dronten
en Zeewolde 09.00 – 10 […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1030669/flevolanders-kunnen-kennismaken-met-nieuwe-regiotaxi.html  Views: 559
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Beddenreductie in zomermaanden bij ziekenhuis St Jansdal
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt in de zomermaanden met een krappe
personeelsbezetting. Dit heeft te maken met personeelstekorten in de zorg en met het feit dat medewerkers
en medisch specialisten vakantie opnemen. Als gevolg hiervan heeft het ziekenhuis besloten om tijdelijk een
aantal bedden te sluiten en minder operaties […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2413941/Beddenreductie-in-zomermaanden-bij-ziekenhuis-St-Jansdal
Views: 4.737

Impopulaire keuzes
Frank van Wijck
[…] ” Een populariteitsprijs zal Relinde Weil, bestuursvoorzitter van ziekenhuis St Jansdal, niet winnen met zo’n quote,
maar ze heeft wel het lef om te zeggen waar het op staat. Het is soms onontkoombaar om in de zorg impopulaire keuzes
voor de korte termijn te maken, om te waarborgen dat de zorg voor de langere termijn van goede kwaliteit en […]

  https://www.artsenauto.nl/impopulaire-keuzes/  Views: 281

Topvrouw St Jansdal: Spoedeisende Hulp blijft nog heel lang in Harderwijk
Harderwijk - Patiënten van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk hoeven niet te vrezen dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in
Harderwijk snel gaat verdwijnen. Maar bestuursvoorzitter Relinde Weil sluit niet uit veranderingen in de ziekenhuiszorg
daar op lange termijn wel voor kunnen zorgen.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/61164555/topvrouw-st-jansdal-spoedeisende-hulp-blijft-nog-heel-lang-
in-harderwijk.html

Topvrouw St Jansdal: Spoedeisende Hulp blijft nog heel lang in Harderwijk
Olger Koopman
Patiënten van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk hoeven niet te vrezen dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in
Harderwijk snel gaat verdwijnen. Maar bestuursvoorzitter Relinde Weil sluit niet uit veranderingen in de
ziekenhuiszorg daar op lange termijn wel voor kunnen zorgen. In een interview in de Volkskrant van
afgelopen dinsdag liet Weil […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/topvrouw-st-jansdal-spoedeisende-hulp-blijft-nog-heel-lang-in-harderwijk~adb086da/
Views: 3.465

Topvrouw St Jansdal: Spoedeisende Hulp blijft nog heel lang in Harderwijk
De Stentor Veluwe
Patiënten van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk hoeven niet te vrezen dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in Harderwijk
snel gaat verdwijnen. Maar bestuursvoorzitter Relinde Weil sluit niet uit veranderingen in de ziekenhuiszorg daar op lange
termijn wel voor kunnen zorgen.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/28902/topvrouw-st-jansdal-spoedeisende-hulp-blijft-nog-heel-lang-in-harderwijk/
Views: 813

Minder operaties omdat de patiënt ook op vakantie wil
Sacha Wunderink
[…] Ook het St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad kampt met een krappe personeelsbezetting. Als gevolg
hiervan is ook daar besloten om tijdelijk een aantal bedden te sluiten en minder operaties te doen. ,,Kwaliteit
en veiligheid van zorg staan in ons ziekenhuis voorop”, meldt woordvoerder Anneke Plette. ,,De spoedzorg
heeft onze grootste prioriteit

  https://www.tubantia.nl/zwolle/minder-operaties-omdat-de-patient-ook-op-vakantie-wil%7Eac0220133/

Minder operaties omdat de patiënt ook op vakantie wil
Sacha Wunderink
[…] Ook het St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad kampt met een krappe personeelsbezetting. Als gevolg
hiervan is ook daar besloten om tijdelijk een aantal bedden te sluiten en minder operaties te doen. ,,Kwaliteit
en veiligheid van zorg staan in ons ziekenhuis voorop”, meldt woordvoerder Anneke Plette. ,,De spoedzorg
heeft onze grootste prioriteit

  https://www.destentor.nl/zwolle/minder-operaties-omdat-de-patient-ook-op-vakantie-wil~ac0220133/  Views: 3.465
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Minder operaties omdat de patiënt ook op vakantie wil
Sacha Wunderink
[…] Ook het St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad kampt met een krappe personeelsbezetting. Als gevolg
hiervan is ook daar besloten om tijdelijk een aantal bedden te sluiten en minder operaties te doen. ,,Kwaliteit
en veiligheid van zorg staan in ons ziekenhuis voorop”, meldt woordvoerder Anneke Plette. ,,De spoedzorg
heeft onze grootste prioriteit

  https://www.ad.nl/zwolle/minder-operaties-omdat-de-patient-ook-op-vakantie-wil%7Eac0220133/  Views: 28.735

Nieuwe poli voor reumapatiënten in Emmeloord
Henry van der Wal
[…] Nadat Baudoin besloot onder de vlag van Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) door te gaan, zette
het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal de verhoudingen op scherp met een brief aan alle Flevolandse
reumapatiënten van het ziekenhuis in Lelystad. Volgens St Jansdal, dat de activiteiten van MC
IJsselmeerziekenhuizen zo compleet mogelijk wilde […]

  https://www.destentor.nl/noordoostpolder/nieuwe-poli-voor-reumapatienten-in-emmeloord~afa3e3e3/  Views: 3.465

Workshop eHealth Internistendagen 2019 Bloeddruk of opstand
Nederlandse Internisten Vereniging

[…] Een van deze presentaties ging over 'Bloeddruk op afstand'. De presentatie word gehouden door Kwok Wai
Mui, Internist-Nefroloog (St. Jansdal) Voor meer informatie zie: https://www.linkedin.com/groups/13537676 Naast
deze presentatie zijn de andere presentaties ook terug te vinden: - Cardiometabool Zorgnetwerk (UMCU) -

  http://youtube.com/watch?v=1hdgEXvNklg  Views: 1

Workshop eHealth Internistendagen 2019 Zorg op afstand
Nederlandse Internisten Vereniging

[…] be/-MkovBEtdas - Bloeddruk op afstand (St. Jansdal) -

  http://youtube.com/watch?v=OEoEpcxOMdk  Views: 1

Workshop eHealth Internistendagen 2019 Zorg op afstand
Nederlandse Internisten Vereniging

[…] linkedin.com/groups/13537676 Naast deze presentatie zijn de andere presentaties ook terug te vinden: -
Cardiometabool Zorgnetwerk (UMCU) - Bloeddruk op afstand (St. Jansdal)

  http://youtube.com/watch?v=OEoEpcxOMdk  Views: 1

Workshop eHealth Internistendagen 2019 Cardiometabool Zorgnetwerk
Nederlandse Internisten Vereniging

[…] linkedin.com/groups/13537676 Naast deze presentatie zijn de andere presentaties ook terug te vinden: -
Zorg op afstand (Menzis) - Bloeddruk op afstand (St. Jansdal)

  http://youtube.com/watch?v=-MkovBEtdas  Views: 1

Workshop eHealth Internistendagen 2019 Cardiometabool Zorgnetwerk
Nederlandse Internisten Vereniging

[…] com/groups/13537676 Naast deze presentatie zijn de andere presentaties ook terug te vinden: - Zorg op
afstand (Menzis) - https://youtu.be/OEoEpcxOMdk - Bloeddruk op afstand (St. Jansdal) -

  http://youtube.com/watch?v=-MkovBEtdas  Views: 1
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‘Voor vierhonderd zwangere vrouwen op Urk kan geen ziekenhuis openblijven’
Volkskrant
In Lelystad komt geen spoedeisende hulp meer, dat is onbetaalbaar. Dit zegt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het St
Jansdal, dat de failliete IJsselmeerziekenhuizen heeft overgenomen. Het is een boodschap die in Den Haag slecht zal
vallen. ‘Je moet eerlijk zijn.’...

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/35809/201907/%E2%80%98voor-vierhonderd-zwangere-vrouwen-op-urk-kan-
geen-ziekenhuis-openblijven%E2%80%99

Workshop eHealth Internistendagen 2019 Sfeerimpressie
Nederlandse Internisten Vereniging

[…] be/-MkovBEtdas - Zorg op afstand (Menzis) - https://youtu.be/OEoEpcxOMdk - Bloeddruk op afstand (St.
Jansdal) -

  http://youtube.com/watch?v=mFgQAISOkH8  Views: 1

Gezondheidsplein Warande op sportieve wijze geopend
[…] De samenwerking beperkt zich niet tot alle zorgverleners in het pand. ‘Zo gaan we voor korte lijntjes met
ziekenhuis St. Jansdal en de Poliklinische Apotheek Lelystad’, vertelt apotheker Aroena Panday. ‘In de toekomst
voegen zich ook de tandartsen, orthodontisten en een prikcentrum bij ons in het centrum. Wij kijken uit naar
deze […]

  https://flevopost.nl/artikel/1030033/gezondheidsplein-warande-op-sportieve-wijze-geopend.html  Views: 330

‘Voor vierhonderd zwangere vrouwen op Urk kan geen ziekenhuis openblijven’
Michiel van der Geest
[…] Dit zegt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het St Jansdal, dat de failliete IJsselmeerziekenhuizen heeft
overgenomen. Het is een boodschap die in Den Haag slecht zal vallen. ‘Je moet eerlijk zijn.’ Michiel van der Geest1 juli
2019, 14:38 De sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad in oktober vorig jaar was voor inwoners en […]

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-vierhonderd-zwangere-vrouwen-op-urk-kan-geen-ziekenhuis-
openblijven~b54a4c7c/
Views: 13.360

‘Voor vierhonderd zwangere vrouwen op Urk houd ik geen ziekenhuis open’
Michiel van der Geest
In Lelystad komt geen spoedeisende hulp meer, dat is onbetaalbaar. Dit zegt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het
St Jansdal, dat de failliete IJsselmeerziekenhuizen heeft overgenomen. Het is een boodschap die in Den Haag slecht zal
vallen. ‘Je moet eerlijk zijn.’ De sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad in oktober vorig jaar […]

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-vierhonderd-zwangere-vrouwen-op-urk-houd-ik-geen-ziekenhuis-
open~b54a4c7c/
Views: 13.360

‘Voor vierhonderd zwangere vrouwen op Urk kan geen ziekenhuis openblijven’
volkskrant.nl
In Lelystad komt geen spoedeisende hulp meer, dat is onbetaalbaar. Dit zegt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het St
Jansdal, dat de failliete IJsselmeerziekenhuizen heeft overgenomen. Het is een boodschap die in Den Haag slecht zal...

  https://nieuwsmeldingen.nl/economie/4119307/voor-vierhonderd-zwangere-vrouwen-op-urk-kan-geen-ziekenhuis-
openblijven

'Voor vierhonderd zwangere vrouwen op Urk kan geen ziekenhuis openblijven' -
Volkskrant
In Lelystad komt geen spoedeisende hulp meer, dat is onbetaalbaar. Dit zegt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het St
Jansdal, dat de failliete IJsselmeerziekenhuizen heeft overgenomen. Het is een boodschap die in Den Haag slecht zal
vallen. ‘Je moet eerlijk zijn.’

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1631308/voor-vierhonderd-zwangere-vrouwen-op-urk-kan-geen-ziekenhuis-
openblijven-volkskrant
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Henk Bakker verkocht 27.000 ansichtkaarten voor goed doel
[…] geleden installeerde Bakker (1938) zich tijdens de Visserij dag in Harderwijk in de haven om
ansichtkaarten te verkopen voor het project 'Angstvermindering bij kinderen' in het St. Jansdal Ziekenhuis te
Harderwijk. ,,Voor de tekeningen heb ik intussen ruim honderd verschillende onderwerpen gebruikt.
Karakteristieke vissersportretten waarbij de […]

  https://nieuwsbladdeband.nl/lokaal/henk-bakker-verkocht-27000-ansichtkaarten-voor-goed-doel-610756  Views: 119

‘Voorspellingen worden steeds zekerder’
Ilse Kleijne
[…] De stap naar de wereld van AI was daardoor voor hem niet zo groot. Hij wil als blogger en als chief medical
information officer (CMIO) in ziekenhuis St Jansdal vakgenoten bij de hand nemen die nog huiverig tegenover
AI staan.

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/voorspellingen-worden-steeds-zekerder.htm
Views: 3.659

Ziekenhuis St Jansdal opent Mammacentrum in Lelystad - flevopost.nl
Lelystad - Patiënten uit Lelystad en omgeving kunnen vanaf 3 juli elke woensdag terecht in Mammacentrum St Jansdal in
Lelystad. Alle professionals van het Mammacentrum zijn gespecialiseerd in borstkanker. Zij werken volgens de laatste
richtlijnen

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1622095/ziekenhuis-st-jansdal-opent-mammacentrum-in-lelystad-flevopost-nl

Ziekenhuis St Jansdal opent Mammacentrum in Lelystad
[…] Patiënten uit Lelystad en omgeving kunnen vanaf 3 juli elke woensdag terecht in Mammacentrum St Jansdal
in Lelystad. Alle professionals van het Mammacentrum zijn […] Kijk voor meer informatie op:

  https://flevopost.nl/artikel/1028958/ziekenhuis-st-jansdal-opent-mammacentrum-in-lelystad.html
Views: 321

Prio 1 oms brand ST JANSDAL Harderwijk
112Harderwijk112__ ,

Prio 1 oms brand ST JANSDAL Harderwijk

  http://youtube.com/watch?v=9uMytaxGpfw  Views: 12

Brandweer harderwijk met spoed
jansenfotografie

Brandweer harderwijk is met spoed onderweg naar sint jansdal

  http://youtube.com/watch?v=31IR8zTP7BE  Views: 47

'Terugkeer SEH en acute kraamzorg is niet reëel'
Lelystad - In de toekomstplannen van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad zit geen terugkeer van de spoedeisende eerste
hulp (SEH) en acute kraamzorg. Die duidelijke boodschap had bestuursvoorzitter Relinde Weil dinsdag voor de
gemeenteraad van Lelystad. ´Ook met de 4 miljoen euro per jaar van de minister is dat niet...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61036009/039terugkeer-seh-en-acute-kraamzorg-is-niet-reeel039.html
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'Terugkeer SEH en acute kraamzorg is niet reëel'
Lelystad - In de toekomstplannen van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad zit geen terugkeer van de spoedeisende
eerste hulp (SEH) en acute kraamzorg. Die duidelijke boodschap had bestuursvoorzitter Relinde Weil dinsdag
voor de gemeenteraad van Lelystad. ‘Ook met de 4 miljoen euro per jaar van de minister is dat niet mogelijk […]

  https://flevopost.nl/artikel/1028822/terugkeer-seh-en-acute-kraamzorg-is-niet-reeel.html  Views: 325

'Terugkeer SEH en acute kraamzorg is niet reëel' - flevopost.nl
Lelystad - In de toekomstplannen van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad zit geen terugkeer van de spoedeisende eerste
hulp (SEH) en acute kraamzorg. Die duidelijke boodschap had bestuursvoorzitter Relinde Weil dinsdag voor de
gemeenteraad van Lelystad. ‘Ook met de 4 miljoen euro per jaar van de minister is dat niet mogelijk.’

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1620758/terugkeer-seh-en-acute-kraamzorg-is-niet-reeel-flevopost-nl

Ziekenhuis St Jansdal houdt vragenuur in Open Haven
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal houdt donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een inloop vragenuur in
Inloophuis Open Haven aan de Fjord 155 in Lelystad. Het vragenuren is met name bedoeld voor mensen die
moeite hebben met lezen en schrijven. Het vragenuur is niet bedoeld voor medisch inhoudelijke vragen, maar
voor algemene vragen over het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1028678/ziekenhuis-st-jansdal-houdt-vragenuur-in-open-haven.html  Views: 325
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