
Berichten
Dreigende sluiting ziekenhuis verontrust Urkers
Daarbij wordt dan ook gebruik gemaakt van goede contacten met omliggende ziekeknhuizen, zoals Isala in
Zwolle en Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben de afgelopen drie dagen ongeveer 24 uur per dag bezig
met deze zaak.” Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam ziet De Bruin geen
doorstartmogelijkheden ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/dreigende-sluiting-ziekenhuis-verontrust-urkers-1.1522621  Views: 358

Ook kindergeneeskunde Lelystad dicht, FNV: donderdag D-Day voor ziekenhuizen
Andre Valkeman | Gerald Meijer | Ewoud ten Kleij
Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met
Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek ...

  https://www.ad.nl/lelystad/ook-kindergeneeskunde-lelystad-dicht-fnv-donderdag-d-day-voor-
ziekenhuizen%7Ea058bd34/
Views: 21.153

Ook kindergeneeskunde Lelystad dicht, FNV: donderdag D-Day voor ziekenhuizen
Andre Valkeman | Gerald Meijer | Ewoud ten Kleij
Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met
Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek. Koolman: ,,De
IJsselmeerziekenhuize

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/ook-kindergeneeskunde-lelystad-dicht-fnv-
donderdag-d-day-voor-ziekenhuizen~a058bd34/
Views: 1.732
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Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek. Koolman: ,,De
IJsselmeerziekenhuize
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FNV: donderdag D-day voor IJsselmeerziekenhuizen
Andre Valkeman
Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met
Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek. Koolman: ,,De
IJsselmeerziekenhuize

  https://www.destentor.nl/lelystad/fnv-donderdag-d-day-voor-ijsselmeerziekenhuizen~a058bd34/  Views: 1.732

„Serieus onderzoek naar doorstart ziekenhuis Lelystad”
Daarbij wordt dan ook gebruik gemaakt van goede contacten met omliggende ziekenhuizen, zoals Isala in
Zwolle en Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Ik ben de afgelopen drie dagen ongeveer 24 uur per dag bezig
met deze zaak.” Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam ziet De Bruin geen
doorstartmogelijkheden ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/serieus-onderzoek-naar-doorstart-ziekenhuis-lelystad-1.1522610  Views: 358
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Geboorteloket St Jansdal gesloten op 29 oktober
Harderwijk - Gemeente Harderwijk plaatste het volgende bericht op hun website: Geboorteloket St Jansdal gesloten op 29
oktober.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55216652/geboorteloket-st-jansdal-gesloten-op-29-oktober.html

Geboorteloket St Jansdal Harderwijk gesloten op 29 oktober
: Harderwijk Nieuws RSS
Maandag 29 oktober is het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal gesloten. Het is wel mogelijk om die dag aangifte
van geboorte te doen in het Huis van de Stad. Dit kan van 9.00 tot 12.30 uur. Het bericht Geboorteloket St Jansdal
gesloten op 29 oktober verscheen eerst op Harderwijk.

  https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/10831/geboorteloket-st-jansdal-harderwijk-gesloten-op-29-oktober/
Views: 1.193

Geboorteloket St Jansdal gesloten op 29 oktober
: Gemeente
Maandag 29 oktober is het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal gesloten. Het is wel mogelijk om die dag aangifte
van geboorte te doen in het Huis van de Stad. Dit kan van 9.00 tot 12.30 uur.

  https://harderwijk.nieuws.nl/gemeente/98466/geboorteloket-st-jansdal-gesloten-op-29-oktober/
Views: 1.193

Faillissement dreigt voor ziekenhuizen in Amsterdam, Dronten, Emmeloord en
Lelystad
Marco Visser
Dertien andere ziekenhuizen kregen van BDO eveneens een onvoldoende voor de financiële prestaties. Dat
zijn: St Jansdal - cijfer: 5  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis - 5 Albert Schweitzer Ziekenhuis - 5 Alrijne
Ziekenhuis - 4 Haga Ziekenhuis - 4 Zaans Medisch Centrum - 4 Maasziekenhuis Pantein - 4 Treant
Ziekenhuishuiszorg - 4 Meander Medisch ...

  https://www.trouw.nl/samenleving/faillissement-dreigt-voor-ziekenhuizen-in-amsterdam-dronten-emmeloord-en-
lelystad%7Ea55cd09c/
Views: 5.898

Ziekenhuizen willen al het personeel aan griepprik
'We streven natuurlijk naar 100 procent', zegt een woordvoerder van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.
Landelijk ligt het gemiddelde met 13 procent trouwens nog lager. Bekijk hieronder hoeveel procent van de
medewerkers de griepprik neemt in jouw ziekenhuis. Let op: van het Slingeland Ziekenhuis en het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix is de ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2338984/Ziekenhuizen-willen-al-het-personeel-aan-griepprik  Views: 4.882

Reumapatiëntenvereniging houdt bijeenkomst over 'jicht: feiten en fabels'
DRONTEN - Ernst Elzinga, reumatoloog in het St Jansdal te Harderwijk, spreekt donderdagavond (18 oktober) bij
reumapatiëntenvereniging Randmeren over 'jicht: feiten en fabels'. De avond begint om half acht en wordt
gehouden in hotel Het Galjoen in Dronten. ,,Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen", aldus de
organisatoren.

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/reumapatientenvereniging-houdt-bijeenkomst-over-jicht-feiten-en-fabels

Teamleider Zorglogistiek ziekenhuis St Jansdal
Werken bij St Jansdal

Als Teamleider Zorglogistiek (aandachtsgebied Personeel & Flex) zorg je ervoor dat ons personeel op de juiste
manier wordt ingezet binnen de kliniek en de polikliniek en verzorg je de capaciteitsplanning van onze
medewerkers. Daarnaast werk je aan continue optimalisatie van de zorglogistieke processen. Dit doe je
zelfstandig of samen met andere ...

  http://youtube.com/watch?v=JDs_uXdgc10
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M.
★★★★★★★★★★ Ervaring met: aankoop van een complete bril, oogmeting vakkennis en deskundigheid hetwelk zelfs in
het SintJansdal tegen ons werd gezegd over de uitvoerig rapportage dat zij die van Van Veen Optiek krijgen aangeboden.
Verbeterpunten/ tips: nee. Aanbeveling: ja

  https://www.klantenvertellen.nl/referenties/van_veen_optiek_
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