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Voorvechters van privacy zijn niet te spreken over deze nieuwe kentekenwet. St Jansdal en Siemens sluiten
12-jaarscontract St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract

  https://aboutict.nl/news/2019-01-02/voors-en-tegens-van-nieuwe-kentekenwet-pcmweb

St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract
computable
Siemens Healthineers levert de komende twaalf jaar radiodiagnostische apparatuur en aanverwante diensten
aan ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. De leverancier werkt al langere tijd
samen met het ziekenhuis.

  https://aboutict.nl/news/2019-01-02/st-jansdal-en-siemens-sluiten-12-jaarscontract-computable

St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract (Computable ICT)
Siemens Healthineers levert de komende twaalf jaar radiodiagnostische apparatuur en aanverwante diensten aan
ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. De leverancier werkt al langere tijd samen met het
ziekenhuis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24084830

St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract
Computable
Siemens Healthineers levert de komende twaalf jaar radiodiagnostische apparatuur en aanverwante diensten aan
ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. De leverancier werkt al langere tijd samen met het
ziekenhuis....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/37281/201901/st-jansdal-en-siemens-sluiten-12-jaarscontract

Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers tekenen overeenkomst diagnostische
beeldvorming
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben hun bestaande samenwerking verder uitgebouwd.
De partijen tekenden een 12-jarige overeenkomst voor de uitbreiding en verbouwing van de diagnostische beeldvorming.
De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne radiodiagnostische apparatuur, maar ook op onderhoud,
...

  https://www.ictmagazine.nl/bedrijfsnieuws/ziekenhuis-st-jansdal-en-siemens-healthineers-tekenen-overeenkomst-
diagnostische-beeldvorming/

Veluwe en Zeewolde beleven rustige nieuwjaarsnacht
Hemmy van Reenen
De nieuwjaarsnacht is op de Veluwe relatief rustig verlopen, met weinig vuurwerkslachtoffers. Ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk behandelde drie vuurwerkslachtoffers, aldus een woordvoerder. Het ziekenhuis wilde
geen toelichting geven over de aard van de verwondingen.

  https://www.destentor.nl/veluwe/veluwe-en-zeewolde-beleven-rustige-nieuwjaarsnacht~ac1f2ab7/
Views: 3.452

Tiental vuurwerkslachtoffers behandeld in ziekenhuizen, ‘veel’ dronkenlappen op
eerste hulp in Zutphen
Arnoud Heins
Ook in het Deventer ziekenhuis werd iemand met handletsel opgenomen. Daar was het verder net als in Isala
Zwolle (twee lichtgewonden) rustig.  Het St. Jansdal verwelkomde drie vuurwerkslachtoffers. Het Harderwijkse
ziekenhuis wilde niet toelichten wat de aard van hun verwondingen was. 

  https://www.gelderlander.nl/zutphen/tiental-vuurwerkslachtoffers-behandeld-in-ziekenhuizen-veel-dronkenlappen-op-
eerste-hulp-in-zutphen%7Eafe04739/
Views: 6.046
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Zwolle (twee lichtgewonden) rustig. Het St. Jansdal verwelkomde drie vuurwerkslachtoffers. Het Harderwijkse
ziekenhuis wilde niet toelichten wat de aard van hun verwondingen was.
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Arnoud Heins
Ook in het Deventer ziekenhuis werd iemand met handletsel opgenomen. Daar was het verder net als in Isala
Zwolle (twee lichtgewonden) rustig.  Het St. Jansdal verwelkomde drie vuurwerkslachtoffers. Het Harderwijkse
ziekenhuis wilde niet toelichten wat de aard van hun verwondingen was. 
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Views: 30.901

Bijna 30 vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen
Slachtoffers per ziekenhuis: Radboudumc Nijmegen: 5 CWZ Nijmegen: 1 Gelre Ziekenhuizen: 5 (3 in
Apeldoorn en 2 in Zutphen) Gelderse Vallei Ede: 4 (een door carbidschieten) St. Jansdal Harderwijk: 3
Rijnstate Arnhem: 3 Slingeland Doetinchem: 4 Koningin Beatrix Winterswijk: 2 Rivierenland Tiel: 2 Daarnaast
moesten zeker 15 mensen worden behandeld ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2394470/Bijna-30-vuurwerkslachtoffers-in-Gelderse-ziekenhuizen
Views: 5.085

Eerste ziekenhuisbaby van 2019 geboren in Zwolle
Arnoud Heins
In Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Hardenberg was er dinsdag om 9.30 uur nog geen babynieuws te
melden. In het St. Jansdal in Harderwijk wilden ze alleen kwijt dat er in ieder geval voor 0.38 uur geen nieuwe
medeburger werd geboren.

  https://www.destentor.nl/home/eerste-ziekenhuisbaby-van-2019-geboren-in-zwolle~a31d3e393/
Views: 3.452

Dit was 2018: faillissement, microgynon 30 & vaccinatieperikelen
Van de bevolking en van de Tweede Kamer. Alle patiënten van het Amsterdamse Slotervaart zijn inmiddels
overgenomen door andere ziekenhuizen in de regio. Het St. Jansdal in Harderwijk neemt een groot deel van de
zorg in Flevoland over en het Antonius Ziekenhuis in nog steeds in gesprek met de curatoren over de toekocmst
van de zorg in de ...

  https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/46249-dit-was-2018-faillissement-microgynon-30-
vaccinatieperikelen.html
Views: 555

Hulpdiensten ook in Lelystad klaar voor jaarwisseling
Henry van der Wal
,,Mocht er sprake zijn van ernstig vuurwerkletsel, dan moeten patiënten sowieso door naar een ziekenhuis.”
Rustig Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat binnenkort de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, treft
evenmin extra maatregelen vanwege het ontbreken van spoedeisende eerste hulp in de nachtelijke uren in
Lelystad ...

  https://www.ad.nl/lelystad/hulpdiensten-ook-in-lelystad-klaar-voor-jaarwisseling%7Eaed5bc5b/  Views: 30.774
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Hulpdiensten ook in Lelystad klaar voor jaarwisseling
Henry van der Wal
,,Mocht er sprake zijn van ernstig vuurwerkletsel, dan moeten patiënten sowieso door naar een ziekenhuis.”
Rustig Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat binnenkort de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, treft
evenmin extra maatregelen vanwege het ontbreken van spoedeisende eerste hulp in de nachtelijke uren in
Lelystad ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/hulpdiensten-ook-in-lelystad-klaar-voor-jaarwisseling~aed5bc5b/  Views: 3.373

5. Relinde Weil: Maakt zij de IJsselmeerziekenhuizen weer gezond?
Alice van Eijk
Vandaag in de ‘19 van 2019’: Relinde Weil. Ze is kapitein van twee schepen, waarvan eentje strandde.
Bestuursvoorzitter Relinde Weil van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk staat voor de opgave om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten vlot te trekken.

  https://www.ad.nl/lelystad/5-relinde-weil-maakt-zij-de-ijsselmeerziekenhuizen-weer-gezond%7Ea3681144/
Views: 30.774

5. Relinde Weil: Maakt zij de IJsselmeerziekenhuizen weer gezond?
Alice van Eijk
Vandaag in de ‘19 van 2019’: Relinde Weil. Ze is kapitein van twee schepen, waarvan eentje strandde.
Bestuursvoorzitter Relinde Weil van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk staat voor de opgave om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten vlot te trekken.

  https://www.destentor.nl/lelystad/5-relinde-weil-maakt-zij-de-ijsselmeerziekenhuizen-weer-gezond~a3681144/
Views: 3.373

Huisarts Theo van Dam zag het Zuiderzeeziekenhuis open gaan én weer sluiten:
'Onbegrijpelijk'
Twee dagen later is het ziekenhuis failliet. Eind november wordt duidelijk dat ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk een deel van het ziekenhuis overneemt. De afdeling acute verloskunde en spoedeisende hulp
komt niet meer terug.

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/huisarts-theo-van-dam-zag-het-zuiderzeeziekenhuis-open-gaan-en-weer-sluiten-
onbegrijpelijk/

SuperDaxos
★★★★★ -Al sinds mijn geboorte kom ik alleen naar het Sint Jansdal voor behandelingen. Ik ben op Urologie en Neurologie
geweest, en heb hier elke keer goede zorg ontvangen. Afspraken maken is soms lastig, maar dat is in elk ziekenhuis in
onze krappe gezondheidszorg

  https://www.google.nl/search?q=St+Jansdal+Wethouder+Jansenlaan+90+3844+DG+Harderwijk

St Jansdal klaar voor de jaarwisseling (De Stentor Veluwe)
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is helemaal klaar om eventuele slachtoffers van vuurwerk tijdens de jaarwisseling
op te vangen. Ook als die uit het `nieuwe gebied´, Lelystad en omgeving komen. Sinds de sluiting van het ziekenhuis
daar zijn inwoners van de polder aangewezen op Harderwijk.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24071574

St Jansdal klaar voor de jaarwisseling
Lelystad - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is helemaal klaar om eventuele slachtoffers van vuurwerk tijdens de
jaarwisseling op te vangen. Ook als die uit het ieuwe gebied´, Lelystad en omgeving komen. Sinds de sluiting van het
ziekenhuis daar zijn inwoners van de polder aangewezen op Harderwijk.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/56762753/st-jansdal-klaar-voor-de-jaarwisseling.html
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St Jansdal klaar voor de jaarwisseling
Olger Koopman
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is helemaal klaar om eventuele slachtoffers van vuurwerk tijdens de
jaarwisseling op te vangen. Ook als die uit het ‘nieuwe gebied’, Lelystad en omgeving komen. Sinds de
sluiting van het ziekenhuis daar zijn inwoners van de polder aangewezen op Harderwijk. ,,Dat levert geen
problemen op, dat kunnen we ...

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-klaar-voor-de-jaarwisseling~a1e00e93/  Views: 3.123

St Jansdal klaar voor de jaarwisseling
De Stentor Veluwe
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is helemaal klaar om eventuele slachtoffers van vuurwerk tijdens de jaarwisseling
op te vangen. Ook als die uit het ‘nieuwe gebied’, Lelystad en omgeving komen. Sinds de sluiting van het ziekenhuis daar
zijn inwoners

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/21577/st-jansdal-klaar-voor-de-jaarwisseling/  Views: 1.100

Annet Weber kwam voor een looptest toen er opeens iemand riep dat het ziekenhuis
failliet was
Marten van de Wier
Buitenshuis is ze aangewezen op een scootmobiel, dus voor een afspraak naar een ander ziekenhuis reizen
is een hoop gedoe. Dat het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal de poliklinieken in het Zuiderzee nu een
doorstart geeft, betekent dat ze voor veel controle-afspraken straks gewoon weer in Lelystad terecht zal
kunnen. Maar opgelucht is ze niet ...

  https://www.trouw.nl/home/annet-weber-kwam-voor-een-looptest-toen-er-opeens-iemand-riep-dat-het-ziekenhuis-
failliet-was-%7Eabe1af0a/
Views: 6.169
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