
Berichten
Helemaal klaar met vermoeidheid
Regio-Longpunt 6 november 2019 Werkgroep Noordwest-Veluwe Longfonds organiseert samen met Ziekenhuis St
Jansdal en Harteraad het Longpunt: ‘Helemaal klaar met vermoeidheid […] 30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden via
www.stjansdal.nl/voorlichting of via 06-51617421.

  https://stadnijkerk.nl/deel-je-nieuws/lokaal-nieuws/helemaal-klaar-met-vermoeidheid-652708  Views: 276

Betere prestaties verhullen diepe problemen van ziekenhuizen
[…] Marten Kroese, lid Raad van Bestuur, zegt hierover: “Ons driejarenprogramma gericht op structurele
kostenreductie en een aangescherpte begrotings- en reviewcyclus werpen hun vruchten af.” En St. Jansdal
bijvoorbeeld, een ziekenhuis met zo’n 1.250 medewerkers en een omzet van €174 miljoen, profiteerde van
het faillissement van MC Zuiderzee

  https://www.consultancy.nl/nieuws/25522/betere-prestaties-verhullen-diepe-problemen-van-ziekenhuizen  Views: 178

Helemaal klaar met vermoeidheid
Regio-Longpunt op 6 november 2019 De werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds organiseert op
woensdag 6 november in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal en Harteraad het Longpunt met als thema:
‘Helemaal klaar met vermoeidheid.’ Deze middag gaat in op vermoeidheid die veel longpatiënten, maar ook
mensen met hart- en vaataandoeningen […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws/lokaal-nieuws/helemaal-klaar-met-vermoeidheid-652435

Geen vrees voor plofkraken in Harderwijk
Teake Dijkstra
[…] De flappentappen staan in de winkelcentra Drielanden, Stadsdennen, Tweelingstad en Stadsdennen, in
ziekenhuis St Jansdal, in het centrum op de Markt en aan de Vuldersbrink en verder aan de Selhorstweg en
de Hoofdweg. In Hierden is een geldautomaat aan de Zuiderzeestraatweg. In een aantal gevallen bevindt de
geldautomaat zich weliswaar onder of […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/geen-vrees-voor-plofkraken-in-harderwijk~a2f0be76/  Views: 3.498

StJansdal organiseert MijnStJansdal-promotiedagen
HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk organiseert op maandag 28 en dinsdag 29 oktober
promotiedagen voor patiëntenportaal MijnStJansdal. Patienten kunnen deze twee dagen bij de informatiestand
in de centrale hal terecht met vragen over het portaal. Maar ook voor hulp bij het aanmaken van een account,
hulp bij het gebruik ervan, of het […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/stjansdal-organiseert-mijnstjansdal-promotiedagen-651186%20

St Jansdal geeft in Dronten informatie over digitale omgeving voor patiënten
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal staat op woensdag 30 oktober met een informatiestand in de polikliniek in
Dronten. Er wordt informatie gegeven over MijnStJansdal, de digitale omgeving voor patiënten. De stand staat
vanaf ’s morgens negen uur in de hal van de polikliniek. Het maakt onderdeel uit van een promotieweek voor
het patiëntenportaal […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-geeft-in-dronten-informatie-over-digitale-omgeving-voor-patienten

Ziekenhuizen in de regio beraden zich nog op landelijke staking van 20 november
Yang Yang Chiu
[…] ” De reactie van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen past in de Hardenbergse lijn. Anneke
Plette geeft aan dat het Sint Jansdal in Harderwijk en Lelystad eerst met het actiecomité in overleg wil, voordat
het ziekenhuis een reactie op de stakingsoproep kan geven.

  https://www.destentor.nl/deventer/ziekenhuizen-in-de-regio-beraden-zich-nog-op-landelijke-staking-van-20-
november~aaea2b75/
Views: 3.464
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Ziekenhuizen in de regio beraden zich nog op landelijke staking van 20 november
Yang Yang Chiu
[…] ” De reactie van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen past in de Hardenbergse lijn.  Anneke
Plette geeft aan dat het Sint Jansdal in Harderwijk en Lelystad eerst met het actiecomité in overleg wil, voordat
het ziekenhuis een reactie op de stakingsoproep kan geven.
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MijnStJansdal promotieweek
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal houdt in de week van 28 oktober weer een promotieweek voor patiëntenportaal
MijnStJansdal. Dat betekent dat patiënten terecht kunnen bij de informatiestand in de centrale hal met vragen over het
portaal, hulp bij het aanmaken van een account, hulp bij het gebruik...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63498925/mijnstjansdal-promotieweek.html

MijnStJansdal promotieweek
Nijkerkerveen.org
Ziekenhuis St Jansdal houdt in de week van 28 oktober weer een promotieweek voor patiÃ«ntenportaal MijnStJansdal. Dat
betekent dat patiÃ«nte...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/mijnstjansdal-promotieweek

MijnStJansdal promotieweek
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal houdt in de week van 28 oktober weer een promotieweek voor patiëntenportaal
MijnStJansdal. Dat betekent dat patiënten terecht kunnen bij de informatiestand in de centrale hal met vragen over het
portaal, hulp bij het aanmaken van een account, hulp bij het gebruik...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/63494468/mijnstjansdal-promotieweek.html

Ondeskundigheid arts
Boslaan8
[…] Dr. Van Galen constateerde vrijwel direct dat het de blindedarm was, na bloedafname uit de vinger wat gelijk
onderzocht werd, werd mijn man gelijk naar St. Jansdal in Harderwijk gestuurd, de arts had al een spoedopname daar
geregeld. In Harderwijk gelijk antibiotica gehad en de boodschap hier blijven. De volgende ochtend is hij gelijk geopereerd
[…]

  https://www.klacht.nl/huisartsenpost-lelystad/klacht/ondeskundigheid-arts/

MijnStJansdal promotieweek
Aalt Guliker
Ziekenhuis St Jansdal houdt in de week van 28 oktober weer een promotieweek voor patiëntenportaal
MijnStJansdal. Dat betekent dat patiënten terecht kunnen bij de informatiestand in de centrale hal met vragen
over het portaal, hulp bij het aanmaken van een account, hulp bij het gebruik ervan, of het opvragen van een
activatiecode om het account […]

  https://www.nijkerkerveen.org/mijnstjansdal-promotieweek-2/
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