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Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Zeewolde - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op dinsdag 21 januari een terugkomavond voor ouders van couveuse
kinderen. De...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/65540102/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen.html

Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op 21 januari een terugkomavond voor ouders van couveuse kinderen. De
avond is bedoeld voor ouders, wonend in de regio Harderwijk, van te vroeg, te klein of ziek geboren kinderen die op een
couveuse afdeling hebben gelegen. Opname op de couveuseafdeling is vaak een emotionele...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65518212/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen.html

Burgemeester: 'Betekenisvolle stappen gezet voor goede ziekenhuiszorg in Lelystad'
[…] Helaas nog niet voor alles, maar er zijn betekenisvolle stappen gezet'. Deze woorden sprak burgemeester
Ina Adema in haar nieuwjaarstoespraak. 'Intussen wordt er op de locatie van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad
weer geopereerd en liggen de opening van een kliniek waar mensen langer kunnen verblijven en de inrichting
van een bevalkamer in het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1074428/burgemeester-betekenisvolle-stappen-gezet-voor-goede-ziekenhuiszorg-in-
lelystad.html
Views: 619

St. Jansdal neemt ERP-systeem AFAS in gebruik
In de zomer van 2019 kondigde het St. Jansdal de keuze voor AFAS aan. Toen werd ook de doelstelling bepaald om het
systeem op 1 januari 2020 in gebruik te nemen. Die deadline heeft het ziekenhuis met de livegang dus gehaald. “Werken
met AFAS betekent kostenbesparing, vermindering van handmatige werkzaamheden...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/65381413/st-jansdal-neemt-erp-systeem-afas-in-gebruik.html

St Jansdal schaart zich achter vuurwerkverbod
Harderwijk - De Raad van Bestuur en de Medische Staf van St Jansdal in Harderwijk en Lelystad staan achter de oproep om
te komen tot een algemeen vuurwerkverbod. Zij vinden de schade die door het vuurwerk aan gezondheid en milieu wordt
veroorzaakt onverantwoord. Ieder jaar leidt dit tot onnodige...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65380732/st-jansdal-schaart-zich-achter-vuurwerkverbod.html

Partneravond over borstkanker
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 januari 2020 een avond voor partners
van (ex)...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65378460/partneravond-over-borstkanker.html

St Jansdal organiseert informatieavond over diabetische voet
Harderwijk - Op 14 januari 2020 organiseert het Wond Expertise Centrum (WEC) St Jansdal een informatieavond voor
patiënten...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65378462/st-jansdal-organiseert-informatieavond-over-diabetische-
voet.html

Klusser met kleine witte bakfiets op pad
[…] Harold woont ongeveer zijn hele leven in Harderwijk en heeft veel tijd aan zijn kinderen besteed terwijl zijn
vrouw fulltime werkte in St. Jansdal. Later ging zij voor een internationaal medisch bedrijf werken en doet dat
nog steeds. Tijdens de eerste jaren deed Harold best veel klusjes voor anderen en heeft op die manier
ervaring en kennis […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/906903/klusser-met-kleine-witte-bakfiets-op-pad-
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Inspectie: geen gevaar bij ziekenhuisfiasco
[…] Voor de patiënten wordt nu een andere zorgaanbieder in de regio gezocht. Ziekenhuis St Jansdal nam het
grootste deel van de werkzaamheden over. De belangrijkste aanbeveling van de inspectie is dat
zorgaanbieders met financiële problemen moeten nadenken over de risico’s voor patiëntveiligheid en
continuïteit van zorg […]

  https://frieschdagblad.nl/2020/1/8/inspectie-geen-gevaar-bij-ziekenhuisfiasco  Views: 503
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