
Berichten
Nieuwe gemeentegids Harderwijk 2019 – 2020 op te halen vanaf 9 locaties
[…] U kunt de gids afhalen op één van onderstaande locaties in onze gemeente. Huis van de Stad, Havendam 56
Sportcomplex De Sypel, Parkweg 4 Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90 Wijkontmoetingscentrum de
Aanleg, Albert Verweyplein 30 Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden, Drift 2 Wijkontmoetingscentrum Drielanden,
Triasplein 9-10 […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/104830/nieuwe-gemeentegids-harderwijk-2019-2020-op-te-halen-vanaf-9-locaties/
Views: 839

Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met
keurmerken
Aalt Guliker
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit
Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum
en het UMC Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij
het ene ziekenhuis beter lijkt da

  https://www.nijkerkerveen.org/meer-tijd-en-geld-voor-patienten-regionale-ziekenhuizen-stoppen-samen-met-
keurmerken/

St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Lelystad - Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte
planbare ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/63144860/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html

Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met
keurmerken
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit
Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/meer-tijd-en-geld-voor-patienten-regionale-ziekenhuizen-stoppen-samen-
met-keurmerken/3249018

St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte planbare
ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad/

Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met
keurmerken
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit
Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum
en het UMC Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij
het ene ziekenhuis beter lijkt da

  https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/276655/meer-tijd-en-geld-voor-patienten-regionale-ziekenhuizen-stoppen-samen-
met-keurmerken
Views: 608
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Meander stopt samen met vijf regionale ziekenhuizen met keurmerken
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit Harderwijk,
Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum en het UMC
Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij het ene ziekenhuis
beter lijkt da

  https://destadamersfoort.nl/extern-nieuws/meander-stopt-samen-met-vijf-regionale-ziekenhuizen-met-keurmerken-
645683
Views: 559

Keurmerken, lintjes en pluimen: deze ziekenhuizen hoeven ze niet meer
120db
HARDERWIJK - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het ziekenhuis Rivierenland in Tiel stoppen met het voeren van
kwaliteitskeurmerken. De keurmerken kosten veel tijd en geld en hebben weinig meerwaarde, aldus de ziekenhuizen. Per
ziekenhuis kunnen de kosten jaarlijks oplopen tot een ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/539298-keurmerken-lintjes-en-pluimen-deze-ziekenhuizen-hoeven-ze-niet-meer

Meer tijd voor patiënten: ziekenhuizen stoppen met keurmerken
AMERSFOORT Per 1 oktober stoppen zes regionale ziekenhuizen met het voeren van keurmerken, waaronder
Meander Medisch Centrum in Amersfoort én het St Jansdal in Harderwijk. De keurmerken zeggen volgens hen
steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. ,,Die
kunnen de artsen en […]

  https://stadnijkerk.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken-645674
Views: 300

Meer tijd voor patiënten: Diakonessenhuis stopt met keurmerken
[…] " De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit Harderwijk,
Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum en het UMC
Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij het ene ziekenhuis
beter lijkt […]

  https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-diakonessenhuis-stopt-met-keurmerken-
645670

Meer tijd voor patiënten: St Jansdal stopt met keurmerken
HARDERWIJK Per 1 oktober stoppen zes regionale ziekenhuizen met het voeren van keurmerken, Waaronder
St Jansdal in Harderwijk. De keurmerken zeggen volgens hen steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl
ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. ,,Die kunnen de artsen en verpleegkundigen beter aan
directe zorg voor patiënten […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-st-jansdal-stopt-met-keurmerken-645673

Meer tijd voor patiënten: St Jansdal stopt met keurmerken
HARDERWIJK Per 1 oktober stoppen zes regionale ziekenhuizen met het voeren van keurmerken, Waaronder
St Jansdal in Harderwijk. De keurmerken zeggen volgens hen steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl
ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. ,,Die kunnen de artsen en verpleegkundigen beter aan
directe zorg voor patiënten […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-st-jansdal-stopt-met-keurmerken-645672

Ziekenhuizen stoppen met keurmerken
Ely Hackmann
[…] De kwaliteit van zorg blijft natuurlijk even belangrijk en wordt regelmatig getoetst. De ziekenhuizen die samen
stoppen, zijn behalve St Jansdal en Meander Medisch Centrum ook Diakonessenhuis Utrecht Zeist
DoornRivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum en het UMC Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor
patiënten […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/133979/ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken/  Views: 916
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St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte planbare
ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend.

  https://ziekenhuismanagement.nl/nieuwsr/117360/St-Jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-Lelystad

St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte planbare
ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend. Naast de afdeling Kort Verblijf zijn er in Lelystad ook
twee operatiekamers in Lelystad in gebruik genomen. Hier zal op maandag, dinsdag en woensdag geopereerd […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39876-st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html

Zes ziekenhuizen stoppen samen met keurmerken
[…] Die besteden de ziekenhuizen liever aan directe zorg voor patiënten besteden. De ziekenhuizen die samen stoppen
zijn het Diakonessenhuis, het St Jansdal Ziekenhuis, Meander MC in Amersfoort, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC
Utrecht. Volgens de ziekenhuizen neidt samen stoppen duidelijkheid aan patiënten. Daarmee vermijden de betrokken
[…]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39877-zes-ziekenhuizen-stoppen-samen-met-keurmerken.html

Keurmerken, lintjes en pluimen: deze ziekenhuizen hoeven ze niet meer
HARDERWIJK - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het ziekenhuis Rivierenland in Tiel stoppen met het voeren van
kwaliteitskeurmerken. De keurmerken kosten veel tijd en geld en hebben weinig meerwaarde, aldus de ziekenhuizen. Per
ziekenhuis kunnen de kosten jaarlijks oplopen tot een half miljoen euro. De ziekenhuizen stoppen samen […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/keurmerken-lintjes-en-pluimen-deze-ziekenhuizen-hoeven-ze-niet-
meer/3248338

Keurmerken, lintjes en pluimen: deze ziekenhuizen hoeven ze niet meer
HARDERWIJK - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het ziekenhuis Rivierenland in Tiel stoppen met het
voeren van kwaliteitskeurmerken. De keurmerken kosten veel tijd en geld en hebben weinig meerwaarde,
aldus de ziekenhuizen. Per ziekenhuis kunnen de kosten jaarlijks oplopen tot een half miljoen euro. De
ziekenhuizen stoppen samen met nog […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2425936/Keurmerken-lintjes-en-pluimen-deze-ziekenhuizen-hoeven-ze-niet-
meer
Views: 4.879

Nieuwe gemeentegids Harderwijk 2019 - 2020
[…] U kunt de gids afhalen op één van onderstaande locaties in onze gemeente. Huis van de Stad, Havendam 56
Sportcomplex De Sypel, Parkweg 4 Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90 Wijkontmoetingscentrum de Aanleg,
Albert Verweyplein 30 Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden, Drift 2 Wijkontmoetingscentrum Drielanden, Triasplein 9-10
[…]

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/nieuwe-gemeentegids-harderwijk-2019-2020_35248.html

St Jansdal begint nachtopnames in Lelystad – Medisch Contact
Linda J. Rusk
Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kent sinds deze week weer nachtopnames voor patiënten. Er zijn twee operatiekamers
in Lelystad in gebruik genomen waar drie dagen in de week wordt geopereerd. Patiënten kunnen na een operatie alleen
van maandag tot en met vrijdag ’s nachts in het ziekenhuis verblijven. St Jansdal uit Harderwijk nam dit […]

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2019/10/01/348124-st-jansdal-begint-nachtopnames-in-lelystad-medisch-contact.html
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St Jansdal begint nachtopnames in Lelystad
Ilse Kleijne
Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kent sinds deze week weer nachtopnames voor patiënten. Er zijn twee operatiekamers
in Lelystad in gebruik genomen waar drie dagen in de week wordt geopereerd. Patiënten kunnen na een operatie alleen
van maandag tot en met vrijdag ’s nachts in het ziekenhuis verblijven. St Jansdal uit Harderwijk nam dit […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/st-jansdal-begint-nachtopnames-in-lelystad.htm
Views: 3.691

Acties na gestrand cao-overleg vakbonden en NVZ
[…] Keijzer heeft de jaarlijkse titel verworven vanwege zijn inspanningen om goed voor aiossen te zorgen. St
Jansdal begint nachtopnames in Lelystad Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kent sinds deze week weer
nachtopnames voor patiënten. Er zijn twee operatiekamers in Lelystad in gebruik genomen waar drie dagen
in de week wordt geopereerd […]

  https://www.dezorgsector.eu/2019/10/acties-na-gestrand-cao-overleg.html

Eerste operaties op afdeling Kort Verblijf in Lelystad zijn een feit
Lelystad - De heer Smolders uit Lelystad (71) was de eerste patiënt die geopereerd werd op de afdeling Kort Verblijf van
ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Er zijn maandagochtend twee operatiekamers in gebruik genomen. Er wordt geopereerd
op maandag, dinsdag en woensdag.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/63100999/eerste-operaties-op-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad-zijn-een-feit.html

Afdeling Kort Verblijf St. Jansdal geopend
Nijkerkerveen.org
Vanmorgen is de afdeling Kort Verblijf feestelijk geopend in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Dat betekent dat het weer
mogelijk is voor pati...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/afdeling-kort-verblijf-st-jansdal-geopend

Eerste operaties op afdeling Kort Verblijf in Lelystad zijn een feit
Lelystad - De heer Smolders uit Lelystad (71) was de eerste patiënt die geopereerd werd op de afdeling Kort
Verblijf van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Er zijn maandagochtend twee operatiekamers in gebruik genomen.
Er wordt geopereerd op maandag, dinsdag en woensdag. Voor patiënten is het weer mogelijk om in de locatie
Lelystad te […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1050043/eerste-operaties-op-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad-zijn-een-feit.html
Views: 663

Eerste operaties op afdeling Kort Verblijf in Lelystad zijn een feit
Lelystad - De heer Smolders uit Lelystad (71) was de eerste patiënt die geopereerd werd op de afdeling Kort
Verblijf van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Er zijn maandagochtend twee operatiekamers in gebruik genomen.
Er wordt geopereerd op maandag, dinsdag en woensdag. Voor patiënten is het weer mogelijk om in de locatie
Lelystad te […]

  https://flevopost.nl/artikel/1050043/eerste-operaties-op-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad-zijn-een-feit.html  Views: 862

St Jansdal opent afdeling Kort Verblijf in Lelystad
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft maandagochtend in de vestiging in Lelystad de afdeling Kort Verblijf geopend. Dat
betekent dat het weer mogelijk is voor patiënten om er te overnachten van maandag tot en met vrijdag.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63097550/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html

St Jansdal opent afdeling Kort Verblijf in Lelystad
[…]  Dat betekent dat het weer mogelijk is voor patiënten om er te overnachten van maandag tot en met
vrijdag. Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur van St. Jansdal, is trots op deze mijlpaal: ,,Het is voor
patiënten en medewerkers geweldig dat met het Kort Verblijf het zorgaanbod in Lelystad is uitgebreid." Om dat
te onderstrepen was er voor […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-lelystad-645114
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St Jansdal opent afdeling Kort Verblijf in Lelystad
[…]  Dat betekent dat het weer mogelijk is voor patiënten om er te overnachten van maandag tot en met
vrijdag. Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur van St. Jansdal, is trots op deze mijlpaal: ,,Het is voor
patiënten en medewerkers geweldig dat met het Kort Verblijf het zorgaanbod in Lelystad is uitgebreid." Om dat
te onderstrepen was er voor […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorg/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-lelystad-645115

Pati nten kunnen weer in ziekenhuis slapen
Omroep Flevoland

Patiënten kunnen voortaan weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal heeft de afdeling
kort verblijf geopend waar mensen na een kleine operatie maximaal drie nachten kunnen blijven slapen. Sinds het
failliete MC Zuiderzee ziekenhuis is overgenomen door St Jansdal konden patiënten er niet meer 's nachts blijven
[…]

  http://youtube.com/watch?v=nW68Lii1iLU  Views: 10.247

Pati nten kunnen weer in het ziekenhuis in Lelystad slapen
Omroep Flevoland

Patiënten kunnen voortaan weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal heeft de afdeling
kort verblijf geopend waar mensen na een kleine operatie maximaal drie nachten kunnen blijven slapen. Sinds het
failliete MC Zuiderzee ziekenhuis is overgenomen door St Jansdal konden patiënten er niet meer 's nachts blijven
[…]

  http://youtube.com/watch?v=nW68Lii1iLU  Views: 10.247

Afdeling Kort Verblijf St. Jansdal geopend
Aalt Guliker
Vanmorgen is de afdeling Kort Verblijf feestelijk geopend in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Dat betekent dat het
weer mogelijk is voor patiënten om er te overnachten van maandag tot en met vrijdag. St Jansdal is ontzettend
trots op deze mijlpaal. Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur: “Het is voor patiënten en medewerkers
geweldig dat met

  https://www.nijkerkerveen.org/afdeling-kort-verblijf-st-jansdal-geopend/

Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Elburg - Ziekenhuis St Jansdal houdt op maandag 7 oktober een terugkomavond voor ouders van couveuse kinderen...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63093747/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen.html

Patiënten kunnen weer in ziekenhuis slapen
Lelystad - Patiënten kunnen voortaan weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal heeft de afdeling kort
verblijf geopend, waar mense...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/63083963/patienten-kunnen-weer-in-ziekenhuis-slapen.html

Patiënten kunnen weer in ziekenhuis slapen
Patiënten kunnen voortaan weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal heeft de afdeling kort verblijf
geopend, waar mensen na een kleine operatie maximaal drie nachten kunnen blijven slapen. Sinds het failliete MC
Zuiderzee ziekenhuis is overgenomen door St Jansdal, konden patiënten er niet meer 's nachts blijven […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/patienten-kunnen-weer-in-ziekenhuis-slapen/3246397
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Sint Jansdal organiseert terugkomavond voor ouders couveusekinderen (De Stentor
Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk organiseert op 7 oktober een terugkomavond voor ouders van couveusekinderen.
Tijdens de avond kunnen ouders ervaringen uitwisselen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24922074

Sint Jansdal organiseert terugkomavond voor ouders couveusekinderen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk organiseert op 7 oktober een terugkomavond voor ouders van
couveusekinderen. Tijdens de avond kunnen ouders ervaringen uitwisselen.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63046710/sint-jansdal-organiseert-terugkomavond-voor-ouders-
couveusekinderen.html

Sint Jansdal organiseert terugkomavond voor ouders couveusekinderen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk organiseert op 7 oktober een terugkomavond voor ouders van
couveusekinderen. Tijdens de avond kunnen ouders ervaringen uitwisselen […] Geïnteresseerden kunnen
een e-mail te sturen naar: e.vlaming@stjansdal.nl.

  https://www.destentor.nl/veluwe/sint-jansdal-organiseert-terugkomavond-voor-ouders-couveusekinderen~a9585c0b/
Views: 3.523

Sint Jansdal organiseert terugkomavond voor ouders couveusekinderen
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt op 7 oktober een terugkomavond voor ouders van couveusekinderen. Tijdens
de avond kunnen ouders ervaringen uitwisselen.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/23152/sint-jansdal-organiseert-terugkomavond-voor-ouders-couveusekinderen/
Views: 849

Sint Jansdal organiseert terugkomavond voor ouders couveusekinderen
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk organiseert op 7 oktober een terugkomavond voor ouders van couveusekinderen.
Tijdens de avond kunnen ouders ervaringen uitwisselen.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/32099/sint-jansdal-organiseert-terugkomavond-voor-ouders-couveusekinderen/
Views: 849

Patiënt kan vanaf maandag weer overnachten in ziekenhuis Lelystad (De Stentor
Flevoland)
Vanaf maandag kunnen patiënten weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Maximaal drie nachten. ,,Een mijlpaaĺ ´,
zegt woordvoerster Anneke Plette van St Jansdal Lelystad. Vijf vragen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24921598

Patiënt kan vanaf maandag weer overnachten in ziekenhuis Lelystad
Herre Stegenga
[…] ,,Een mijlpaal’’, zegt woordvoerster Anneke Plette van St Jansdal Lelystad. Vijf vragen. 1. Wat gaat er
precies veranderen? St Jansdal breidt, zoals eerder aangegeven, de zorg uit in Lelystad. Maandag opent de
afdeling Kort Verblijf. Twee operatiekamers die op maandag, dinsdag en woensdag in gebruik zijn. Hier
worden alleen ‘geplande […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/patient-kan-vanaf-maandag-weer-overnachten-in-ziekenhuis-lelystad~a8f8b299/
Views: 3.523
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Patiënt kan vanaf maandag weer overnachten in ziekenhuis Lelystad
Herre Stegenga
Vanaf maandag kunnen patiënten weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Maximaal drie nachten.
,,Een mijlpaal’’, zegt woordvoerster Anneke Plette van St Jansdal Lelystad. Vijf vragen.  1. Wat gaat er precies
veranderen?  St Jansdal breidt, zoals eerder aangegeven, de zorg uit in Lelystad. Maandag opent de afdeling
Kort Verblijf […]

  https://www.ad.nl/flevoland/patient-kan-vanaf-maandag-weer-overnachten-in-ziekenhuis-lelystad%7Ea8f8b299/
Views: 28.988

Patiënt kan vanaf maandag weer overnachten in ziekenhuis Lelystad
Vanaf maandag kunnen patiënten weer overnachten in het ziekenhuis in Lelystad. Maximaal drie nachten. ,,Een mijlpaal’’,
zegt woordvoerster Anneke Plette van St Jansdal Lelystad. Vijf vragen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1822455/patient-kan-vanaf-maandag-weer-overnachten-in-ziekenhuis-lelystad

Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op 7 oktober 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/63040534/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen.html

Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op 7 oktober een terugkomavond voor ouders van couveuse kinderen. De
avond is bedoeld voor ouders van te vroeg, te klein of ziek geboren kinderen die op de couveuse afdeling hebben
gelegen van ziekenhuis St Jansdal. Opname op de couveuseafdeling is vaak een emotionele...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/63038274/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen.html

Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Aalt Guliker
Ziekenhuis St Jansdal organiseert op 7 oktober een terugkomavond voor ouders van couveuse kinderen. De
avond is bedoeld voor ouders van te vroeg, te klein of ziek geboren kinderen die op […] kunnen zich
inschrijven door een e-mail te sturen naar: e.vlaming@stjansdal.nl onder vermelding van: – Naam en de
geboortedatum van het kindje […]

  https://www.nijkerkerveen.org/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen-2/

Terugkomavond ouders van couveusekinderen
[…] ouders van te vroeg, te klein of ziek geboren kinderen die op de couveuse afdeling hebben gelegen van
ziekenhuis St Jansdal. Opname op de couveuseafdeling is vaak een emotionele gebeurtenis […] kunnen zich
inschrijven door een e-mail te sturen naar: e.vlaming@stjansdal.nl

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen-644005%20

St Jansdal opent afdeling Kort Verblijf in Lelystadt: „Overnachten weer mogelijk”
LELYSTAD - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk opent op maandag 30 september een afdeling Kort Verblijf in het
ziekenhuis in Lelystad. Deze is geopend van maandag tot en met vrijdag. Er worden maandag twee operatiekamers
in gebruik genomen, waar op maandag, dinsdag en woensdag geopereerd wordt. Patiënten kunnen hier
bijvoorbeeld een nieuwe heup

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystadt-overnachten-weer-mogelijk

ChristenUnie Harderwijk stelt vragen over financiering pendelbus
De ChristenUnie Harderwijk heeft vragen gesteld over de financiering van de pendelbus van het St Jansdal die tussen
Lelystad en Harderwijk rijdt. De gemeente Harderwijk betaalt nu samen met het ziekenhuis voor de pendelbus. De
gemeente Lelystad en de provincie Flevoland betalen niet mee. De christelijke partij wil weten wie er verantwoordelijk is
[…]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/christenunie-harderwijk-stelt-vragen-over-financiering-pendelbus/3242935
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ChristenUnie Harderwijk stelt vragen over financiering pendelbus
ChristenUnie - De ChristenUnie Harderwijk heeft vragen gesteld over de financiering van de pendelbus van het St Jansdal
die tussen Lelystad en Harderwijk r...

  https://drimble.nl/politiek/christenunie/63014072/christenunie-harderwijk-stelt-vragen-over-financiering-pendelbus.html

Nieuws - ChristenUnie Harderwijk stelt vragen over financiering pendelbus - Omroep
Flevoland
De ChristenUnie Harderwijk heeft vragen gesteld over de financiering van de pendelbus van het St Jansdal die tussen
Lelystad en Harderwijk rijdt. De gemeente Harderwijk betaalt nu samen met het ziekenhuis voor de pendelbus. De
gemeente Lelystad en de provincie Flevoland betalen niet mee.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1819649/nieuws-christenunie-harderwijk-stelt-vragen-over-financiering-pendelbus-
omroep-flevoland

ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiënten uit
Lelystad?
De gratis pendeldienst van het ziekenhuis St Jansdal voor patiënten uit Lelystad die niet met eigen vervoer
naar Harderwijk kunnen komen is vandaag van start gegaan. De ChristenUnie in Harderwijk zet vraagtekens
bij de gedeeltelijke financiering ervan door de gemeente. Het ziekenhuis heeft tijdelijke ontheffing voor het
bijzondere vervoer tussen […]

  https://www.ad.nl/flevoland/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-patienten-uit-
lelystad%7Ea07b9d6e/
Views: 29.152

ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiÃ«nten uit
Lelystad?
De Stentor Flevoland
De gratis pendeldienst van het ziekenhuis St Jansdal voor patiÃ«nten uit Lelystad die niet met eigen vervoer naar
Harderwijk kunnen komen is...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-patienten-
uit-lelystad

ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiënten uit
Lelystad? (De Stentor Flevoland)
De gratis pendeldienst van het ziekenhuis St Jansdal voor patiënten uit Lelystad die niet met eigen vervoer naar Harderwijk
kunnen komen is vandaag van start gegaan. De ChristenUnie in Harderwijk zet vraagtekens bij de gedeeltelijke
financiering ervan door de gemeente.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24915683

ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiënten uit
Lelystad?
Lelystad - De gratis pendeldienst van het ziekenhuis St Jansdal voor patiënten uit Lelystad die niet met eigen vervoer naar
Harderwijk kunnen komen is vandaag van start gegaan. De ChristenUnie in Harderwijk zet vraagtekens bij de gedeeltelijke
financiering ervan door de gemeente.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/63001237/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-
patienten-uit-lelystad.html

ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiënten uit
Lelystad?
Teake Dijkstra
De gratis pendeldienst van het ziekenhuis St Jansdal voor patiënten uit Lelystad die niet met eigen vervoer
naar Harderwijk kunnen komen is vandaag van start gegaan. De ChristenUnie in Harderwijk zet vraagtekens
bij de gedeeltelijke financiering ervan door de gemeente. Het ziekenhuis heeft tijdelijke ontheffing voor het
bijzondere vervoer tussen […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-patienten-uit-
lelystad~a07b9d6e/
Views: 3.542
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ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiënten uit
Lelystad?
De Stentor Veluwe
De gratis pendeldienst van het ziekenhuis St Jansdal voor patiënten uit Lelystad die niet met eigen vervoer naar Harderwijk
kunnen komen is vandaag van start gegaan. De ChristenUnie in Harderwijk zet vraagtekens bij de gedeeltelijke
financiering ervan door de gemeente.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/32029/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-patienten-
uit-lelystad/
Views: 857

ChristenUnie wil opheldering: Moet Harderwijk betalen voor vervoer patiënten uit
Lelystad?
De Stentor Veluwe
De gratis pendeldienst van het ziekenhuis St Jansdal voor patiënten uit Lelystad die niet met eigen vervoer naar Harderwijk
kunnen komen is vandaag van start gegaan. De ChristenUnie in Harderwijk zet vraagtekens bij de gedeeltelijke
financiering ervan door de gemeente.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/23081/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-patienten-
uit-lelystad/
Views: 934

Flevoziekenhuis in landelijke top na faillissement MC Groep
[…] (5) Radboudumc 6. (7) UMCG 7. (8) LUMC 8. (9) Maastricht UMC+ 9. (10) Het Oogziekenhuis Rotterdam
10. (13) OLVG 11. (27) Flevoziekenhuis Positie Ziekenhuis St Jansdal fors versterkt Het Flevoziekenhuis blijft
voor de inwoners van de provincie Flevoland het meest gewaardeerde ziekenhuis, maar Ziekenhuis St Jansdal
is flink in opkomst na de […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1048730/flevoziekenhuis-in-landelijke-top-na-faillissement-mc-groep.html
Views: 651

Flevoziekenhuis in landelijke top na faillissement MC Groep
[…] (5) Radboudumc 6. (7) UMCG 7. (8) LUMC 8. (9) Maastricht UMC+ 9. (10) Het Oogziekenhuis Rotterdam
10. (13) OLVG 11. (27) Flevoziekenhuis Positie Ziekenhuis St Jansdal fors versterkt Het Flevoziekenhuis blijft
voor de inwoners van de provincie Flevoland het meest gewaardeerde ziekenhuis, maar Ziekenhuis St Jansdal
is flink in opkomst na de […]

  https://flevopost.nl/artikel/1048730/flevoziekenhuis-in-landelijke-top-na-faillissement-mc-groep.html  Views: 1.279

St Jansdal opent maandag afdeling Kort Verblijf in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal opent op maandag 30 september de afdeling Kort Verblijf op de locatie in Lelystad. Het is
vanaf dan weer mogelijk om in het ziekenhuis te overnachten na een ingreep.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62977007/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html

St Jansdal opent maandag afdeling Kort Verblijf in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal opent op maandag 30 september de afdeling Kort Verblijf op de locatie in
Lelystad. Het is vanaf dan weer mogelijk om in het ziekenhuis te overnachten na een ingreep. Twee
operatiekamers St Jansdal is erin geslaagd om voldoende medewerkers te vinden voor deze nieuwe afdeling.
Dat was nog een hele klus, meldt het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1048690/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html  Views: 1.279

St Jansdal opent maandag afdeling Kort Verblijf in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal opent op maandag 30 september de afdeling Kort Verblijf op de locatie in
Lelystad. Het is vanaf dan weer mogelijk om in het ziekenhuis te overnachten na een ingreep. Twee
operatiekamers St Jansdal is erin geslaagd om voldoende medewerkers te vinden voor deze nieuwe afdeling.
Dat was nog een hele klus, meldt het […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1048690/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html
Views: 651
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https://heerde.nieuws.nl/knipsels/32029/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-patienten-uit-lelystad/
https://hattem.nieuws.nl/knipsels/23081/christenunie-wil-opheldering-moet-harderwijk-betalen-voor-vervoer-patienten-uit-lelystad/
https://denoordoostpolder.nl/artikel/1048730/flevoziekenhuis-in-landelijke-top-na-faillissement-mc-groep.html
https://flevopost.nl/artikel/1048730/flevoziekenhuis-in-landelijke-top-na-faillissement-mc-groep.html
https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62977007/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html
https://flevopost.nl/artikel/1048690/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html
https://denoordoostpolder.nl/artikel/1048690/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html
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