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Terugblik van 2018 opname ic#hartekind
Mamamurielhartekindvankyana
[…] We hadden een belafspraak staan met de kinderarts van het sint jansdal. Ze belde in de ochtend rond half 10 op,
want ze maakte zich erg zorgen en vroeg hoe het ging. Ik had al een voorgevoel dat er iets niet klopte. Vertelde dat ze
erg moe was veel sliep, amper wilde drinken en bleef afvallen. We moesten toen per direct naar het ziekenhuis […]

  https://www.mamaplaats.nl/blog/terugblik-van-2018-opname-ic-hartekind  Views: 984

Opgeknapt na hersenletsel door therapie in VS
Auke van Eijsden, ND
[…] Wat er precies is gebeurd, kan ik me niet meer herinneren. De politie vertelde me dat ik tegen een
andere fietser ben opgebotst.” Aalbers werd naar het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk gebracht, waar hij
ruim een uur later pas weer bij kennis kwam. „Ik werd goed verzorgd en voelde me erg comfortabel. Psalm 23
bleef maar in mijn hoofd hange

  http://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/opgeknapt-na-hersenletsel-door-therapie-in-vs-1.1571880  Views: 371

Dit is Flevoland van 29 05 2019
Omroep Flevoland

Magazine met nieuws sport en achtergronden. Met aandacht voor de tweede dag van het hoger beroep tegen
Michael P. in de zaak Anne Faber, het vertrek van de Catalina vanuit Lelystad naar Amerika, het St Jansdal zoekt
werknemers voor het ziekenhuis in Lelystad en voetbalclub SVL uit Lelystad heeft een nieuw bestuur.

  http://youtube.com/watch?v=7UfZzrEg8vo  Views: 2.449

St Jansdal zoekt nieuw personeel vanwege uitbreiding in Lelystad
Lelystad - In verband met uitbreiding in Lelystad is ziekenhuis St Jansdal op zoek naar nieuw medisch personeel.
Vanwege de komst van een Kort Verblijf in Lelystad is er werk voor een dertigtal mensen. Het ziekenhuis is
vandaag met een grote wervingsactie gestart. Tientallen operatieve ingrepen Bij de realisatie van een Kort
Verblijf (een […]

  https://flevopost.nl/artikel/1021738/st-jansdal-zoekt-nieuw-personeel-vanwege-uitbreiding-in-lelystad.html  Views: 316

St Jansdal zoekt medisch personeel
Het St Jansdal in Lelystad is met spoed op zoek naar werknemers. Omdat het ziekenhuis gaat uitbreiden is er werk voor
zo'n 30 mensen. Maar het binnenhalen van die krachten is niet makkelijk. Daarom start het ziekenhuis vandaag een grote
campagne. Reden voor de behoefte aan extra mankracht is dat patiënten van het St Jansdal binnenkort ook in […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-zoekt-medisch-personeel/3112400

St Jansdal zoekt medisch personeel
Omroep Flevoland

Het St Jansdal in Lelystad is met spoed op zoek naar werknemers. Omdat het ziekenhuis gaat uitbreiden is er
werk voor zo'n 30 mensen. Maar het binnenhalen van die krachten is niet makkelijk. Daarom start het ziekenhuis
vandaag een grote campagne.

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

Minister komt met 'early warning system' ziekenhuisfaillissement
Samira Ahli
[…] Toekomst Flevoland Zorgen over Flevoland en de rol van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk herkent de
bewindsman wel. Bruins heeft een toekomstverkenner voor de regio aangesteld. Die komt begin juli met een
toekomstvisie. "Ik hoop van ganser harte dat het St Jansdal een groeibriljant in de regio wordt, dat mensen er als een
magneet naar toe […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id38628-minister-komt-met-early-warning-system-ziekenhuisfaillissement-.html
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Toeloop uit Lelystad helpt St Jansdal aan betere cijfers
Lelystad - De aanloop van patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen heeft eraan bijgedragen dat ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk in 2018 weer winst heeft gemaakt. St Jansdal boekte afgelopen jaar een plus van 2,4 miljoen euro, zo blijkt uit
de jaarcijfers.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/60414170/toeloop-uit-lelystad-helpt-st-jansdal-aan-betere-cijfers.html

Boedah
Wel st jansdal in Harderwijk? Daar was van mij toen geen plek, en toen moest/kon ik dus naar st jansdal in Dronten. Niet
dat je straks bij Harderwijk staat en je in Dronten had moeten zijn  

  http://www.zwangerschapspagina.nl/threads/wachttijd-kaakchirurg.692941/page-2#post-22344153  Views: 146

prjbt
Hier hetzelfde. Vanmiddag doorverwezen naar Isala Zwolle. Kon midden augustus terecht. Nu gebeld naar het st Jansdal
en ik kan dinsdag al terecht. Kan dus echt wel veel schelen  

  http://www.zwangerschapspagina.nl/threads/wachttijd-kaakchirurg.692941/page-2#post-22344085  Views: 146

Toeloop uit Lelystad helpt St Jansdal aan betere cijfers
Ilse Kleijne
[…] St Jansdal boekte afgelopen jaar een plus van 2,4 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarcijfers. St Jansdal nam in maart van
dit jaar formeel de zorg in Lelystad over van het failliet gegane MC IJsselmeerziekenhuizen. Maar patiënten wisten St
Jansdal al in de tweede helft van 2018 te vinden toen MC IJsselmeerziekenhuizen was omgevallen […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/toeloop-uit-lelystad-helpt-st-jansdal-aan-betere-cijfers.htm
Views: 3.780

Miljoenenwinst voor St Jansdal na tropenjaar 2017 (De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal is financieel uit de misère. Na `rampjaar´ 2017, toen het 4,2 miljoen verlies draaide, volgt nu een
winst van 2,4 miljoen over 2018. Het goede resultaat heeft mede te maken de gestegen productie door het faillissement
van MC Zuiderzee in Lelystad halverwege dat jaar.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24627943

Miljoenenwinst voor St Jansdal na tropenjaar 2017
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal is financieel uit de misère. Na ´rampjaar´ 2017, toen het 4,2 miljoen verlies draaide, volgt
nu een winst van 2,4 miljoen over 2018. Het goede resultaat heeft mede te maken de gestegen productie door het
faillissement van MC Zuiderzee in Lelystad halverwege dat jaar.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/60383467/miljoenenwinst-voor-st-jansdal-na-tropenjaar-2017.html

Miljoenenwinst voor St Jansdal na tropenjaar 2017
Olger Koopman
Ziekenhuis St Jansdal is financieel uit de misère. Na ‘rampjaar’ 2017, toen het 4,2 miljoen verlies draaide, volgt
nu een winst van 2,4 miljoen over 2018. Het goede resultaat heeft mede te maken de gestegen productie
door het faillissement van MC Zuiderzee in Lelystad halverwege dat jaar. De lage productie was juist de reden
dat het in 2017 […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/miljoenenwinst-voor-st-jansdal-na-tropenjaar-2017~a1ef33f2/  Views: 3.470

Miljoenenwinst voor St Jansdal na tropenjaar 2017
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal is financieel uit de misère. Na ‘rampjaar’ 2017, toen het 4,2 miljoen verlies draaide, volgt nu een
winst van 2,4 miljoen over 2018. Het goede resultaat heeft mede te maken de gestegen productie door het faillissement
van MC Zuiderzee in Lelystad halverwege dat jaar.

  https://epe.nieuws.nl/knipsels/9292/miljoenenwinst-voor-st-jansdal-na-tropenjaar-2017/  Views: 822
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Miljoenenwinst voor St Jansdal na tropenjaar 2017
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal is financieel uit de misère. Na ‘rampjaar’ 2017, toen het 4,2 miljoen verlies draaide, volgt nu een
winst van 2,4 miljoen over 2018. Het goede resultaat heeft mede te maken de gestegen productie door het faillissement
van

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/27384/miljoenenwinst-voor-st-jansdal-na-tropenjaar-2017/  Views: 822

2018 goed jaar voor financiën St Jansdal
2018 was voor ziekenhuis St Jansdal een goed jaar. De zorginstelling wist 2,4 miljoen euro over te houden. Een jaar
eerder werd nog 4,2 miljoen euro verlies geleden. De verbetering komt volgens het St Jansdal doordat er meer ingrepen
zijn uitgevoerd, een efficiëntere bedrijfsvoering en betere afspraken met zorgverzekeraars […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/2018-goed-jaar-voor-financien-st-jansdal/3110094

Ziekenhuis St Jansdal staat er financieel goed voor
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft over 2018 een positief resultaat behaald van 2,4 miljoen euro. In 2017
werd nog een verlies geleden van 4,2 miljoen euro. Er ligt een goede financiële basis om de activiteiten in Lelystad voort
te zetten.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/60378919/ziekenhuis-st-jansdal-staat-er-financieel-goed-voor.html

Ziekenhuis St Jansdal staat er financieel goed voor
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft over 2018 een positief resultaat behaald van 2,4
miljoen euro. In 2017 werd nog een verlies geleden van 4,2 miljoen euro. Er ligt een goede financiële basis om
de activiteiten in Lelystad voort te zetten. Het rendement over 2018 bedraagt 1,4 procent […]

  https://flevopost.nl/artikel/1020900/ziekenhuis-st-jansdal-staat-er-financieel-goed-voor.html  Views: 320
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