
Berichten
Nieuwe St Jansdal Lelystad heeft 46 vacatures openstaan
De nieuwe locatie van St Jansdal heeft nog 46 vacatures openstaan, waarvan negen voor medisch specialisten.
Het ziekenhuis zoekt onder meer een kinderarts, dermatoloog, SEH-arts en anesthesioloog en werft
geneeskundestudenten die het nieuwe ziekenhuis kunnen ondersteunen bij inschrijving en planning. Dit meldt
Medisch Contact […]

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/47506-nieuwe-st-jansdal-lelystad-heeft-46-vacatures-
openstaan.html
Views: 523

Aandacht voor darmkanker in het St Jansdal
Omroep Flevoland

Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Daarom organiseert ziekenhuis St Jansdal Lelystad
‘Darmkankerdagen’. Altijd al willen weten hoe een darm er aan de binnenkant uitziet? Van maandag 18 t/m
woensdag 20 maart staat een opblaasbare darm in het ziekenhuis. St Jansdal in Lelystad. Verslaggever Rob
Brouwer nam een kijkje in de

  http://youtube.com/watch?v=jIjZ099Z774  Views: 2.449

Patiënten St Jansdal verwachten dat langere wachttijd door overname ziekenhuis
Lelystad wel weer afneemt (De Stentor Veluwe)
Patiënten van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk merken dat door de overname van het voormalige MC Zuiderzee in
Lelystad de wachttijden oplopen. Grote zorgen zijn er niet, want uit een onderzoek onder de 150 leden van het digitale
panel van de Patiëntenraad blijkt dat het merendeel de overname als een `positieve stap´ zien.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24363716

Patiënten St Jansdal verwachten dat langere wachttijd door overname ziekenhuis
Lelystad wel weer afneemt
Sacha Wunderink
Patiënten van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk merken dat door de overname van het voormalige MC
Zuiderzee in Lelystad de wachttijden oplopen. Grote zorgen zijn er niet, want uit een onderzoek onder de
150 leden van het digitale panel van de Patiëntenraad blijkt dat het merendeel de overname als een
'positieve stap’ zien […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/patienten-st-jansdal-verwachten-dat-langere-wachttijd-door-overname-ziekenhuis-
lelystad-wel-weer-afneemt~abf85477/
Views: 3.436

Patiënten St Jansdal verwachten dat langere wachttijd door overname ziekenhuis
Lelystad wel weer afneemt
De Stentor Veluwe
Patiënten van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk merken dat door de overname van het voormalige MC Zuiderzee in
Lelystad de wachttijden oplopen. Grote zorgen zijn er niet, want uit een onderzoek onder de 150 leden van het digitale
panel

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/16436/patienten-st-jansdal-verwachten-dat-langere-wachttijd-door-overname-
ziekenhuis-lelystad-wel-weer-afneemt/
Views: 827

Patiënten St Jansdal verwachten dat langere wachttijd door overname ziekenhuis
Lelystad wel weer afneemt
De Stentor Veluwe
Patiënten van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk merken dat door de overname van het voormalige MC Zuiderzee in
Lelystad de wachttijden oplopen. Grote zorgen zijn er niet, want uit een onderzoek onder de 150 leden van het digitale
panel

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/24422/patienten-st-jansdal-verwachten-dat-langere-wachttijd-door-overname-
ziekenhuis-lelystad-wel-weer-afneemt/
Views: 827
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Succesvolle zorg- en welzijnsmarkt `Doe- en Kijkdag Lelystad´ in stadhuis Lelystad
(Gemeente Lelystad)
[…] Zij werden warm welkom geheten door wethouder Nelly den Os, die de samenwerking prees tussen de zorg- en
welzijnsorganisaties in de stad. Het nieuwe Ziekenhuis St Jansdal hield open huis voor belangstellenden die het aanbod
daar wilden ervaren.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24362936

Succesvolle zorg- en welzijnsmarkt ‘Doe- en Kijkdag Lelystad’ in stadhuis Lelystad
Gemeente Lelystad
[…] Zij werden warm welkom geheten door wethouder Nelly den Os, die de samenwerking prees tussen de zorg- en
welzijnsorganisaties in de stad. Het nieuwe Ziekenhuis St Jansdal hield open huis voor belangstellenden die het aanbod
daar wilden ervaren.

  https://lelystad.nieuws.nl/knipsels/10432/succesvolle-zorg-en-welzijnsmarkt-doe-en-kijkdag-lelystad-in-stadhuis-lelystad/
Views: 827

Nog tientallen vacaturesSt Jansdal Lelystad (De Stentor Flevoland)
Ziekenhuis St Jansdal heeft, door opening van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Lelystad, nog tientallen vacatures
openstaan. Er worden onder meer nog negen artsen gezocht.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24361069

Nog tientallen vacatures St Jansdal Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft, door opening van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Lelystad, nog tientallen
vacatures openstaan. Er worden onder meer nog negen artsen gezocht.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58716418/nog-tientallen-vacatures-st-jansdal-lelystad.html

Nog tientallen vacatures St Jansdal Lelystad
Ziekenhuis St Jansdal heeft, door opening van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Lelystad, nog tientallen
vacatures openstaan. Er worden onder meer nog negen artsen gezocht. Volgens het ziekenhuis merken
patiënten niets van de gaten in de personeelsbezetting. ,,We zetten waarnemers in op de spreekuren waar
dat nodig is […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/nog-tientallen-vacatures-st-jansdal-lelystad~a65923e9/  Views: 3.443

Nog tientallen vacatures St Jansdal Lelystad | Flevoland - De Stentor
Op de website van St Jansdal is te zien welke vacatures er nog openstaan bij het ziekenhuis. Het gaat onder meer om een
dermatoloog, eerste hulp-arts, maag-, darm- en leverspecialist en anesthesioloog. Voorts gaat het om onder meer
gespecialiseerde verpleegkundigen, laboranten, medisch assistenten en diverse niet-medische functies.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1344844/nog-tientallen-vacatures-st-jansdal-lelystad-flevoland-de-stentor

Patiënten St Jansdal hebben vertrouwen in ziekenhuis
Ely Hackmann
[…] Het is goed om te zien dat dit het vertrouwen in St Jansdal niet heeft aangetast. Sterker nog, twee derde van de
panelleden vindt het een mooie kans met het oog op de toekomst.’ Velen merken wel op dat het eigenlijk in
Nederland niet zou moeten voorkomen dat een ziekenhuis failliet gaat. Maar nu dat eenmaal gebeurd is, vinden de
panelleden dat […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/124815/patienten-st-jansdal-hebben-vertrouwen-in-ziekenhuis/  Views: 833

Ontluikende liefde tussen Lelystad en ziekenhuis St Jansdal (De Stentor Flevoland)
De tijd van flirten is voorbij als de deuren van ziekenhuis St Jansdal Lelystad om elf uur wijd openzwaaien voor de open
dag. Een flinke rij nieuwsgierige bezoekers schuifelt binnen om te zien hoe hun oude MC Zuiderzee de St Jansdal-look
heeft gekregen. Ruim drieduizend bezoekers namen pakten de gelegenheid voor een kijkje achter de schermen […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24355691
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Ontluikende liefde tussen Lelystad en ziekenhuis St Jansdal
Lelystad - De tijd van flirten is voorbij als de deuren van ziekenhuis St Jansdal Lelystad om elf uur wijd openzwaaien voor de
open dag. Een flinke rij nieuwsgierige bezoekers schuifelt binnen om te zien hoe hun oude MC Zuiderzee de St Jansdal-
look heeft gekregen. Ruim drieduizend bezoekers...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58683409/ontluikende-liefde-tussen-lelystad-en-ziekenhuis-st-jansdal.html

Ontluikende liefde tussen Lelystad en ziekenhuis St Jansdal
Peter Dekkers
De tijd van flirten is voorbij als de deuren van ziekenhuis St Jansdal Lelystad om elf uur wijd openzwaaien voor
de open dag. Een flinke rij nieuwsgierige bezoekers schuifelt binnen om te zien hoe hun oude MC Zuiderzee
de St Jansdal-look heeft gekregen. Ruim drieduizend bezoekers namen pakten de gelegenheid voor een
kijkje achter de schermen […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/ontluikende-liefde-tussen-lelystad-en-ziekenhuis-st-jansdal~a0fb118a/  Views: 3.417

Ontluikende liefde tussen Lelystad en ziekenhuis St Jansdal
Peter Dekkers
De tijd van flirten is voorbij als de deuren van ziekenhuis St Jansdal Lelystad om elf uur wijd openzwaaien voor
de open dag. Een flinke rij nieuwsgierige bezoekers schuifelt binnen om te zien hoe hun oude MC Zuiderzee
de St Jansdal-look heeft gekregen. Ruim drieduizend bezoekers namen pakten de gelegenheid voor een
kijkje achter de schermen […]

  https://www.ad.nl/lelystad/ontluikende-liefde-tussen-lelystad-en-ziekenhuis-st-jansdal%7Ea0fb118a/  Views: 29.052

Ontluikende liefde tussen Lelystad en ziekenhuis St Jansdal - De Stentor
De tijd van flirten is voorbij als de deuren van ziekenhuis St Jansdal Lelystad om elf uur wijd openzwaaien voor de open
dag. Een flinke rij nieuwsgierige bezoekers schuifelt binnen om te zien hoe hun oude MC Zuiderzee de St Jansdal-look
heeft gekregen. Ruim drieduizend bezoekers namen pakten de gelegenheid voor een kijkje achter de schermen […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1341366/ontluikende-liefde-tussen-lelystad-en-ziekenhuis-st-jansdal-de-stentor

Massale belangstelling open dag St Jansdal Lelystad
Lelystad - Ongeveer tweeduizend bezoekers uit met name Lelystad hebben de kans gegrepen om de veranderingen te
aanschouwen in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Het ziekenhuis uit Harderwijk maakte een doorstart mogelijk van het
failliete MC Zuiderzee ziekenhuis Lelystad en opende vandaag de deuren voor het grote publiek.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58673241/massale-belangstelling-open-dag-st-jansdal-lelystad.html

Massale belangstelling open dag St Jansdal Lelystad (De Stentor Flevoland)
Ongeveer tweeduizend bezoekers uit met name Lelystad hebben de kans gegrepen om de veranderingen te
aanschouwen in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Het ziekenhuis uit Harderwijk maakte een doorstart mogelijk van het
failliete MC Zuiderzee ziekenhuis Lelystad en opende vandaag de deuren voor het grote publiek.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24354067

Massale belangstelling open dag St Jansdal Lelystad
Peter Dekkers
Ongeveer tweeduizend bezoekers uit met name Lelystad hebben de kans gegrepen om de veranderingen te
aanschouwen in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Het ziekenhuis uit Harderwijk maakte een doorstart mogelijk
van het failliete MC Zuiderzee ziekenhuis Lelystad en opende vandaag de deuren voor het grote publiek.
Bezoekers kregen informatie over de […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/massale-belangstelling-open-dag-st-jansdal-lelystad~a2c8c5a4/  Views: 3.403
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Massale belangstelling open dag St Jansdal Lelystad
Peter Dekkers
Ongeveer tweeduizend bezoekers uit met name Lelystad hebben de kans gegrepen om de veranderingen te
aanschouwen in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Het ziekenhuis uit Harderwijk maakte een doorstart mogelijk
van het failliete MC Zuiderzee ziekenhuis Lelystad en opende vandaag de deuren voor het grote publiek. 
Bezoekers kregen informatie over de […]

  https://www.ad.nl/lelystad/massale-belangstelling-open-dag-st-jansdal-lelystad%7Ea2c8c5a4/  Views: 28.839

Massale belangstelling open dag St Jansdal Lelystad - De Stentor
Ongeveer tweeduizend bezoekers uit met name Lelystad hebben de kans gegrepen om de veranderingen te
aanschouwen in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Het ziekenhuis uit Harderwijk maakte een doorstart mogelijk van het
failliete MC Zuiderzee ziekenhuis Lelystad en opende vandaag de deuren voor het grote publiek.

  https://www.oozo.nl/nieuws/grootegast/opende/1339975/massale-belangstelling-open-dag-st-jansdal-lelystad-de-
stentor

Veel belangstelling voor open huis St Jansdal
Omroep Flevoland

Ruim 3.000 bezoekers kwamen zaterdagmiddag naar het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad.

  http://youtube.com/watch?v=T6GindY1f_k  Views: 2.449

Veel belangstelling voor open huis St Jansdal
Ruim 3.000 bezoekers kwamen zaterdagmiddag naar het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad. Het op 1 maart geopende
ziekenhuis doet voor de eerste keer mee aan de Week van Zorg en Welzijn. Er was van alles te beleven tijdens de open
dag. Bezoekers kregen informatie over het ziekenhuis en konden zelf kiezen aan welke rondleidingen ze mee wilden
doen of […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/veel-belangstelling-voor-open-huis-st-jansdal/3024788

Arts sleept curator failliet ziekenhuis voor rechter
[…] De kaakchirurg is begin maart een eigen praktijk in Lelystad begonnen en niet overgestapt naar de
nieuwe ziekenhuisvoorziening in Lelystad van St Jansdal. Data-lek Stollenwerck stelt dat de curatoren
inmiddels hebben toegezegd dat zijn cliënt recht heeft op de dossiers van de patiënten die vanaf 1 maart
2019 door hem verder worden behandeld in […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/arts-sleept-curator-failliet-ziekenhuis-voor-rechter~a645ac65/  Views: 3.403

Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St Jansdal
Harderwijk - In een stoere auto rijden naar de operatiekamer. Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding en
vermindert het de spanning voor de komende operatie. Ziekenhuis St Jansdal kreeg op 15 maart twee elektrische
autootjes van de Stichting DaDa, die zich inzet om kinderen zich thuis...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/58658501/wethouders-zetten-mini-autootjes-in-elkaar-voor-patientjes-
st-jansdal.html

´Inval´ tijdens operatie aan de kaak gesteld
Lelystad - Het conflict rond de failliete IJsselmeerziekenhuizen verscherpt zich. Op de gevel van het voormalige MC
Zuiderzee in Lelystad mag nu dan de kalmerende naam ´Ziekenhuis St Jansdaĺ  prijken, van rust is allerminst sprake. De
woede bij patiënten en artsen groeit, de onvrede is buitensporig,...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58656980/inval-tijdens-operatie-aan-de-kaak-gesteld.html
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´Inval´ tijdens operatie aan de kaak gesteld (Telegraaf Vaarkrant)
Het conflict rond de failliete IJsselmeerziekenhuizen verscherpt zich. Op de gevel van het voormalige MC Zuiderzee in
Lelystad mag nu dan de kalmerende naam ´Ziekenhuis St Jansdaĺ  prijken, van rust is allerminst sprake. De woede bij
patiënten en artsen groeit, de onvrede is buitensporig, zo blijkt uit een confronterende brief van een van de […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24351232

’Inval’ tijdens operatie aan de kaak gesteld
René Steenhorst
Het conflict rond de failliete IJsselmeerziekenhuizen verscherpt zich. Op de gevel van het voormalige MC
Zuiderzee in Lelystad mag nu dan de kalmerende naam ’Ziekenhuis St Jansdal’ prijken, van rust is allerminst
sprake. De woede bij patiënten en artsen groeit, de onvrede is buitensporig, zo blijkt uit een confronterende
brief van een van de […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3299400/inval-tijdens-operatie-aan-de-kaak-gesteld  Views: 123.318

’Inval’ tijdens operatie aan de kaak gesteld
René Steenhorst
Het conflict rond de failliete IJsselmeerziekenhuizen verscherpt zich. Op de gevel van het voormalige MC
Zuiderzee in Lelystad mag nu dan de kalmerende naam ’Ziekenhuis St Jansdal’ prijken, van rust is allerminst
sprake. De woede bij patiënten en artsen groeit, de onvrede is buitensporig, zo blijkt uit een confronterende
brief van een van de […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3299400/inval-tijdens-operatie-aan-de-kaak-gesteld  Views: 123.318

Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St Jansdal
Harderwijk - In een stoere auto rijden naar de operatiekamer. Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding en
vermindert het de spanning voor de komende operatie. Ziekenhuis St Jansdal kreeg vrijdag twee elektrische autootjes van
de Stichting DaDa, die zich inzet om kinderen zich thuis te laten...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/58654701/wethouders-zetten-mini-autootjes-in-elkaar-voor-patientjes-
st-jansdal.html

Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St Jansdal
[…] Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding en vermindert het de spanning voor de komende operatie.
Ziekenhuis St Jansdal kreeg vrijdag twee elektrische autootjes van de Stichting DaDa, die zich inzet om
kinderen zich thuis te laten voelen in het ziekenhuis. De wagentjes werden in elkaar gezet door de
Harderwijkse wethouders in het kader van

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/wethouders-zetten-mini-autootjes-elkaar-voor-pati%C3%ABntjes-st-jansdal-564482

Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St Jansdal
[…] Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding en vermindert het de spanning voor de komende operatie.
Ziekenhuis St Jansdal kreeg vrijdag twee elektrische autootjes van de Stichting DaDa, die zich inzet om
kinderen zich thuis te laten voelen in het ziekenhuis. De wagentjes werden in elkaar gezet door de
Harderwijkse wethouders in het kader van

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/wethouders-zetten-mini-autootjes-elkaar-voor-pati%C3%ABntjes-st-jansdal-564481

Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St Jansdal 
Aalt Guliker
[…] Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding en vermindert het de spanning voor de komende
operatie. Ziekenhuis St Jansdal kreeg op 15 maart twee elektrische autootjes van de Stichting DaDa, die zich
inzet om kinderen zich thuis te laten voelen in het ziekenhuis. De wagentjes werden in elkaar gezet door de
Harderwijkse wethouders in het kader

  https://www.nijkerkerveen.org/wethouders-zetten-mini-autootjes-in-elkaar-voor-patientjes-st-jansdal/
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St Jansdal is nog steeds op zoek naar artsen
Na de overname van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen heeft St Jansdal nog steeds vacatures voor personeel
openstaan. St Jansdal zoekt onder andere nog negen artsen.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-is-nog-steeds-op-zoek-naar-artsen/

St Jansdal is nog steeds op zoek naar artsen
Na de overname van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen heeft St Jansdal nog steeds vacatures voor personeel
openstaan. St Jansdal zoekt onder andere nog negen artsen. Dat meldt Medisch Contact op 14 maart. Het gaat om onder
andere een kinderarts, een arts voor de SEH, een MDL-arts, een anesthesioloog en een dermatoloog […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37817-st-jansdal-is-nog-steeds-op-zoek-naar-artsen.html

Minister: geen extra risico's patiënt na sluiting verloskunde en nachtelijke spoedhulp
[…] Eén van hen beticht de curator ervan medische dossiers van patiënten die bij hem willen blijven, niet af te
staan. Die dossiers zijn in beheer bij St Jansdal; dat heeft de curator met het nieuwe Lelystadse ziekenhuis
afgesproken. Bruins stelt echter dat pas ná toestemming van de patiënt St Jansdal die dossiers in het eigen
elektronische pati

  https://www.destentor.nl/lelystad/minister-geen-extra-risico-s-patient-na-sluiting-verloskunde-en-nachtelijke-
spoedhulp~aacd0276/
Views: 3.423

Minister: geen extra risico's patiënt na sluiting verloskunde en nachtelijke spoedhulp
[…]   Eén van hen beticht de curator ervan medische dossiers van patiënten die bij hem willen blijven, niet af
te staan.  Die dossiers zijn in beheer bij St Jansdal; dat heeft de curator met het nieuwe Lelystadse ziekenhuis
afgesproken. Bruins stelt echter dat pas ná toestemming van de patiënt St Jansdal die dossiers in het eigen
elektronische […]

  https://www.ad.nl/lelystad/minister-geen-extra-risico-s-patient-na-sluiting-verloskunde-en-nachtelijke-
spoedhulp%7Eaacd0276/
Views: 28.981

Versnippering zorgaanbod is aandachtspunt bij gemeente
[…] Een aantal specialisten van het voormalige MC Zuiderzee heeft een eigen praktijk geopend en concurreert daarmee
deels met het net geopende St Jansdal. Wethouder Elly van Wageningen hoopt dat de specialisten en het ziekenhuis op
termijn toch gaan samenwerken. Dat specialisten hun eigen praktijk beginnen in de stad, vindt wethouder Elly van […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/versnippering-zorgaanbod-is-aandachtspunt-bij-gemeente/3021409

St Jansdal zoekt nog artsen
Ilse Kleijne
Het St Jansdal ziekenhuis heeft nog negen artsenvacatures te vervullen in de nieuwe organisatie. Gezocht wordt onder
andere naar een kinderarts, SEH-arts, MDL-arts, anesthesioloog/intensivist en dermatoloog. St Jansdal is sinds maart
verantwoordelijk voor de zorg die het in Lelystad heeft overgenomen van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/st-jansdal-zoekt-nog-artsen.htm  Views: 3.157

Aanrijtijden ambulances flink opgelopen na sluiting IJsselmeerziekenhuizen
[…]     Zorgen De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord gingen eind oktober vorig jaar
failliet. Een deel van de zorg in Lelystad is overgenomen door het St. Jansdal, maar dat geldt niet voor de
klinische verloskunde.  Met name verloskundigen maken zich dan ook zorgen over de ontstane situatie.
Vooral op Urk vinden zij dat de […]

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4641531/aanrijtijden-toegenomen-flevoland-ijsselmeerziekenhuizen-
sluiting
Views: 6.375
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Aanrijtijden ambulances flink opgelopen na sluiting IJsselmeerziekenhuizen
RTL Nieuws
[…]     Zorgen De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord gingen eind oktober vorig jaar
failliet. Een deel van de zorg in Lelystad is overgenomen door het St. Jansdal, maar dat geldt niet voor de
klinische verloskunde.  Met name verloskundigen maken zich dan ook zorgen over de ontstane situatie.
Vooral op Urk vinden zij dat de […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/aanrijtijden-ambulances-flink-opgelopen-na-sluiting-
ijsselmeerziekenhuizen/ar-BBUJHQG?li=BBoPOOe
Views: 16.759

fietsie
Ik moet een carriereswitchende collega gaan voorstellen bij een berg leveranciers, een praatje maken met het StJansdal
(voor mezelf) en met iemand van Registratie aan de Bron omdat ik daar een project mee ga doen, en ik moet de dames
van het IKNL hebben om te kijken of er een kans is Oncolinq te integreren in een proef.. […]

  http://forum.fok.nl/topic/2489220/7/  Views: 147

Strijd om reumapatiënten failliete ziekenhuis Lelystad verhardt
[…] Curator Van der Schee ziet de patiënten het liefst overstappen naar de opvolger van de
IJsselmeerziekenhuizen, St. Jansdal. Dat ziekenhuis begon inmiddels ruim drie weken geleden in het
Lelystadse pand van het failliete hospitaal. Particulier Reumatoloog Paul Baudoin stapte echter niet over naar
St. Jansdal maar besloot zelf zorg in Lelystad aan

  https://www.destentor.nl/lelystad/strijd-om-reumapatienten-failliete-ziekenhuis-lelystad-verhardt~a74a384d/
Views: 3.454

Strijd om reumapatiënten failliete ziekenhuis Lelystad verhardt
[…] Curator Van der Schee ziet de patiënten het liefst overstappen naar de opvolger van de
IJsselmeerziekenhuizen, St. Jansdal. Dat ziekenhuis begon inmiddels ruim drie weken geleden in het
Lelystadse pand van het failliete hospitaal.  Particulier Reumatoloog Paul Baudoin stapte echter niet over naar
St. Jansdal maar besloot zelf zorg in Lelystad […]

  https://www.ad.nl/lelystad/strijd-om-reumapatienten-failliete-ziekenhuis-lelystad-verhardt%7Ea74a384d/  Views: 29.274

Ziekenhuis St Jansdal: een terug- en vooruitblik
Lelystad - ´We zijn blij dat u er bent. Het is fijn dat we nog een ziekenhuis hebben in Lelystad, maar het liefst wel eentje
met bedden´, zegt een stel dat St Jansdal bestuurder Relinde Weil en projectleider Claartje Samson aanspreekt bij de
entree van het ziekenhuis.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58582378/ziekenhuis-st-jansdal-een-terug-en-vooruitblik.html

Ziekenhuis St Jansdal: een terug- en vooruitblik
Lelystad - ‘We zijn blij dat u er bent. Het is fijn dat we nog een ziekenhuis hebben in Lelystad, maar het liefst wel
eentje met bedden’, zegt een stel dat St Jansdal bestuurder Relinde Weil en projectleider Claartje Samson
aanspreekt bij de entree van het ziekenhuis. Ze gaan naar binnen om zich in te schrijven. ‘Het ruikt lekker fris’,
[…]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/998747/ziekenhuis-st-jansdal-een-terug-en-vooruitblik.html  Views: 461

Overbezette telefoonlijnen St Jansdal na een dag weer bereikbaar (De Stentor
Veluwe)
Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad had maandagmiddag vanaf 15.00 problemen met de bereikbaarheid
van de telefoonlijnen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24337556
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Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St. Jansdal (De Stentor
Veluwe)
In een stoere mini-auto naar de operatiekamer gereden worden. Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding van de
operatie die komen gaat, ook hebben ze minder stress. Het St. Jansdal in Harderwijk krijgt straks twee elektrische
autootjes, die vrijdag in elkaar gezet worden door drie Harderwijkse wethouders.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24337552

'Sluiting acute zorg Lelystad leidt niet tot grotere gezondheidsrisico's'
Samira Ahli
[…] In de brief gaat de minister in op zorgen die zijn ontstaan na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen. Het
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft delen van de zorg van de ziekenhuisorganisatie overgenomen maar zag geen
mogelijkheid om de SEH en acute verloskunde te handhaven. Daarop trok onder meer verloskundigenvereniging KNOV
aan de

  https://www.skipr.nl/actueel/id37795-sluiting-acute-zorg-lelystad-leidt-niet-tot-grotere-gezondheidsrisicos.html
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