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Pati ntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad

Omroep Gelderland

HARDERWIJK - De patientenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg
van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patientenraad Dim van Rhee
weten aan Omroep Gelderland. #ziekenhuis #Harderwijk #omroepgld

  http://youtube.com/watch?v=2V2fIMZq2oI  Views: 12.864
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HARDERWIJK - De patientenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg
van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patientenraad Dim van Rhee
weten aan Omroep Gelderland.

  http://youtube.com/watch?v=2V2fIMZq2oI  Views: 12.864

Patiëntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad
Deel dit artikel: De patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de
zorg van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patiëntenraad Dim van
Rhee weten aan Omroep Gelderland. Onlangs werd de Stichting IJsselmeerziekenhuizen, waar het Medisch
Centrum Zuiderzee ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2351848/Patientenraad-St-Jansdal-positief-over-plan-voor-overname-zorg-
Lelystad
Views: 5.008

Patiëntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad
Omroep Gelderland
De patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg van het
Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patiëntenraad Dim van Rhee weten
aan Omroep Gelderland.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2235244-nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-jansdal

Gemist? Rennen voor je leven bij brand in Deventer. En: ziekenhuisminister onder
vuur
Gerald Meijer
Bruins beloofde wel zich hard te maken voor een ziekenhuis met basiszorg, verloskunde en spoedeisende
eerste hulp in Lelystad. Dat verbaasde het St Jansdal in Harderwijk, dat 'Lelystad’ wil overnemen. Ziekenhuis
Antonius uit Sneek meldde zich als gegadigde voor zorg in de Noordoostpolder en Urk.   EIGEN ZWIJN EERST
Park De Hoge Veluwe sloot ...

  https://www.tubantia.nl/zwolle/gemist-rennen-voor-je-leven-bij-brand-in-deventer-en-ziekenhuisminister-onder-
vuur%7Ea27963a1/
Views: 3.664
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Park De Hoge Veluwe sloot ...

  https://www.destentor.nl/zwolle/gemist-rennen-voor-je-leven-bij-brand-in-deventer-en-ziekenhuisminister-onder-
vuur~a27963a1/
Views: 1.670

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal (De Stentor Veluwe)
,,We zijn hier door overvallen´´, reageert bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal Ziekenhuis op de nieuwe
insteek van minister Bruins voor het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal Ziekenhuis wil de zorgtaken overnemen in
Lelystad en kwam deze week met een concreet plan voor een dagkliniek met de back-up van het grotere ziekenhuis ...

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23858499

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal
De Stentor Veluwe
,,We zijn hier door overvallen’’, reageert bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal Ziekenhuis op de nieuwe
insteek van minister Bruno Bruins voor het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal Ziekenhuis wil de zorgtaken overnemen
in Lelystad en kwam deze

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19542/nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-jansdal/  Views: 1.202

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal
Alice van Eijk
,,We zijn hier door overvallen’’, reageert bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal Ziekenhuis op de
nieuwe insteek van minister Bruins voor het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal Ziekenhuis wil de
zorgtaken overnemen in Lelystad en kwam deze week met een concreet plan voor een dagkliniek met de
back-up van het grotere ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-
jansdal~ab0a0340/
Views: 1.670

Zorgminister Bruins belooft: basiszorg, spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad
Sander Zurhake
’’ Punt is wel dat de nieuwe insteek van de minister botst met de plannen van het Harderwijkse ziekenhuis St.
Jansdal. Dit ziekenhuis wil enkele zorgtaken overnemen in Lelystad. Maar nadrukkelijk niet in de vorm van een
volwaardig ziekenhuis.   Hoop De burgemeester van Lelystad, Ina Adema, reageerde in ieder geval opgelucht
...

  https://www.ad.nl/lelystad/zorgminister-bruins-belooft-basiszorg-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-
lelystad%7Ea41e9525/
Views: 21.039
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St Jansdal trapt op de rem voor Drontenaren: Alleen helpen met verwijsbrief
DRONTEN - „Een onprettige maatregel’, schrijft ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk over een strengere eis voor de
bezoekers van de polikliniek in Dronten. „Patiënten die een bezoek brengen aan de Polikliniek Dronten voor het
maken van een röntgenfoto of een echo, kunnen vanaf 1 november uitsluitend geholpen worden met een
verwijsbrief ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-trapt-op-de-rem-voor-drontenaren-alleen-helpen-met-verwijsbrief

Bruins: ‘Ziekenhuizen moeten omgeving tijdig informeren over sluiting’
Carina van Aartsen
’ Personeelsbestand Voor de twee failliete ziekenhuizen hebben zich naar verluidt meerdere gegadigden
aangediend. Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk, Antonius Groep in Sneek en Cardiologie Centra Nederland
zouden delen van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen willen overnemen. In Amsterdam hebben zich naar
verluidt drie overnamekandidaten ...

  https://www.zorgvisie.nl/bruins-ziekenhuizen-moeten-omgeving-tijdig-informeren-over-sluiting/  Views: 1.589

Ter overname aangeboden
Frank van Wijck
Een opmerkelijke uitspraak, want de cliëntenraad gaat daar niet over. Ook het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is een
overnamekandidaat, voor Lelystad en Dronten. Het zou hierbij alleen gaan om dagbehandelingen, zo’n 80 procent van de
zorg die MC IJsselmeerziekenhuizen tot voor kort leverde. Burgemeester Ina Adema van Lelystad zegt naar ...

  https://www.artsenauto.nl/ter-overname-aangeboden/  Views: 259

Hoe kansrijk is een overname van het failliete IJsselmeerziekenhuizen? (De Stentor
Veluwe)
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werpt zich op als redder van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en
Dronten. Hoe kansrijk is een overname door een relatief klein streekziekenhuis?

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23855809
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Views: 1.087

Hoe kansrijk is een overname van het failliete IJsselmeerziekenhuizen?
Paolo Laconi
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werpt zich op als redder van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in
Lelystad en Dronten. Hoe kansrijk is een overname door een relatief klein streekziekenhuis?  De MC
IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet en Lelystad, Dronten en Emmeloord dreigen hun ziekenhuis te verliezen.
Achter de schermen voeren de ...

  https://www.ad.nl/lelystad/hoe-kansrijk-is-een-overname-van-het-failliete-ijsselmeerziekenhuizen%7Ea0fab377/
Views: 21.039
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Opluchting, maar ook zorgen vanwege overname failliet ziekenhuis Lelystad door St.
Jansdal (De Stentor Flevoland)
Opluchting en vertrouwen. Het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen bij onder meer de
patiëntenraad van het St. Jansdal: ,,Het zou kunnen zijn dat het straks nog drukker wordt in het St. Jansdal, en dat moeten
we

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23855641

Opluchting, maar ook zorgen vanwege overname failliet ziekenhuis Lelystad door St.
Jansdal
De Stentor Veluwe
Opluchting en vertrouwen. Het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen bij onder meer de
patiëntenraad van het St. Jansdal: ,,Het zou kunnen

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19530/opluchting-maar-ook-zorgen-vanwege-overname-failliet-ziekenhuis-lelystad-
door-st-jansdal/
Views: 1.087

Opluchting, maar ook zorgen vanwege overname failliet ziekenhuis Lelystad door St.
Jansdal
Hanne Koops
Opluchting en vertrouwen. Het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen bij
onder meer de patiëntenraad van het St. Jansdal: ,,Het zou kunnen zijn dat het straks nog drukker wordt in
het St. Jansdal, en dat moeten we

  https://www.destentor.nl/harderwijk/opluchting-maar-ook-zorgen-vanwege-overname-failliet-ziekenhuis-lelystad-door-st-
jansdal~a066caa1/
Views: 1.670

Eis Vogel

En alles wat we te horen krijgen hoe goed men de betroffen patienten heeft opgevangen? Wat is dit? Het St.
Jansdal schijnt niet te weten hoe snel er van alles en nogwat bijgebouwd moet worden en elders gaan
ziekenhuizen failliet? Het gaat verdomme niet over een kledingketen maar over een ziekenhuis. Wie nog meer
moet er vrezen dat er dankzij dit ...

  http://youtube.com/watch?v=ntk2BvvJMRc&lc=UgzKQly8KOZs2A4Pt2x4AaABAg

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal
Linda J. Rusk
St Jansdal wil het ziekenhuis van Lelystad alleen openhouden als dagziekenhuis, zegt een woordvoerder. Intensive care,
verloskunde en 24-uurs operatiekamers zouden verhuizen naar Harderwijk. St Jansdal heeft nog geen bod uitgebracht of
boekenonderzoek gedaan. Wij wachten op gegevens uit Lelystad over de boedel en over de staat van het onroerend ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/10/31/325977-nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-jansdal.html

Doorstart failliete ziekenhuizen ligt lastig
Linda J. Rusk
St Jansdal wil het ziekenhuis van Lelystad alleen openhouden als dagziekenhuis, zegt een woordvoerder. Intensive care,
verloskunde en 24-uurs operatiekamers zouden verhuizen naar Harderwijk. St Jansdal heeft nog geen bod uitgebracht of
boekenonderzoek gedaan. Wij wachten op gegevens uit Lelystad over de boedel en over de staat van het onroerend ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/10/31/325370-doorstart-failliete-ziekenhuizen-ligt-lastig.html
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Ziekenhuis St Jansdal moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.destentor.nl te lezen. St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in
belang van polder én Harderwijk Tot nu toe hebben zich ten minste drie kandidaten gemeld voor het MC
Slotervaartziekenhuis, vertelt woordvoerder Marcel Paapst. Opvallend, want vorige week leek er nog geen sprake van een
...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/10/31/325479-ziekenhuis-st-jansdal-moet-uitbreiden-bij-overname-mc-zuiderzee.html

Overnamekandidaten ziekenhuizen melden zich, zelfs voor Slotervaart
Linda J. Rusk
Gisterenavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk al bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis
in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.
Cliëntenraad-voorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/10/31/325444-overnamekandidaten-ziekenhuizen-melden-zich-zelfs-voor-
slotervaart.html

Doorstart failliete ziekenhuizen ligt lastig
Mark Beunderman
andere gaten’ Voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, waaronder dat van Lelystad, hebben twee
kandidaten zich in de media gemeld: ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Cardiologie Centra Nederland
(CCN), een particulier netwerk van cardiologen dat werkt in verscheidene ziekenhuizen, waaronder tot voor
kort ook de ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/doorstart-failliete-ziekenhuizen-ligt-lastig/ar-BBP7SQ8  Views: 16.229

Doorstart failliete ziekenhuizen ligt lastig
gebruikt voor andere gaten’ Voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, waaronder het dat van
Lelystad, hebben twee kandidaten zich in de media gemeld: ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en
Cardiologie Centra Nederland (CCN), een particulier netwerk van cardiologen dat werkt in verscheidene
ziekenhuizen, waaronder tot voor kort ook d

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/30/doorstart-failliete-ziekenhuizen-ligt-lastig-a2753306  Views: 19.578

Curatoren onderzoeken doorstart Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen
Ivy Sangers
MC IJsselmeerziekenhuizen Ook de IJsselmeerziekenhuizen zijn in gesprek met meerdere partijen die de
werkzaamheden van het ziekenhuis willen voortzetten. Zo heeft op maandag 29 oktober het St. Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk laten weten de werkzaamheden van de MC IJsselmeerziekenhuizen te willen
voortzetten. De curatoren hebben echter nog geen ...

  https://www.zorgvisie.nl/curatoren-onderzoeken-doorstart-slotervaart-en-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 1.664

Kamer: Waar was u, minister Bruins, toen er ziekenhuizen failliet gingen?
Wilma Kieskamp
Ik wil juist borg staan voor goede zorg”, aldus Bruins. Niet alleen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk brengt
een bod uit op de failliete IJsselmeerziekenhuizen, ook Cardiologiecentra Nederland (CCN), een stichting van
hartchirurgen.  Verontwaardiging alom over de plotselinge sluiting van het Slotervaartziekenhuis ...

  https://www.trouw.nl/democratie/kamer-waar-was-u-minister-bruins-toen-er-ziekenhuizen-failliet-gingen-%7Eaafa62b4/
Views: 5.903

Meer dan twee partijen azen op MC IJsselmeerziekenhuizen
Harderwijk - MC IJsselmeerziekenhuizen en de curatoren zijn in gesprek met meerdere partijen die de werkzaamheden
van het ziekenhuis willen voortzetten. Er zijn meer geïnteresseerden dan het St Jansdal in Harderwijk en Cardiologie
Centra Nederland, aldus woordvoerder Geoffrey Rook van MC IJsselmeerziekenhuizen,...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55363357/meer-dan-twee-partijen-azen-op-mc-
ijsselmeerziekenhuizen.html
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Overnamekandidaten ziekenhuizen melden zich, zelfs voor Slotervaart | RTLZ
Claartje Vogel
Gisterenavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk al bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis
in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.
Cliëntenraad-voorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans ...

  https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4468091/curator-overname-slotervaart-ijsselmeer-ziekenhuizen  Views: 2.796

Bruins onder vuur over ziekenhuizen
Nog geen bod op failliete ziekenhuizen Flevoland De curatoren van de failliete Flevolandse
IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.
Zij zijn nog met "meerdere partijen'' in gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep
bekend ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45289-bruins-onder-vuur-over-ziekenhuizen.html  Views: 513

Overnamekandidaten ziekenhuizen melden zich, zelfs voor Slotervaart
Claartje Vogel
Gisterenavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk al bekend dat het werkzaamheden van het failliete
ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in
Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin denkt echter dat
St Jansdal weinig kans ...

  https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4468091/curator-overname-slotervaart-ijsselmeer-ziekenhuizen
Views: 6.545

Overnamekandidaten ziekenhuizen melden zich, zelfs voor Slotervaart
RTL Z
Gisterenavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk al bekend dat het werkzaamheden van het failliete
ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in
Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin denkt echter dat
St Jansdal weinig kans ...

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/overnamekandidaten-ziekenhuizen-melden-zich-zelfs-voor-slotervaart/ar-
BBP6DG9?li=BBoPOOf
Views: 16.229

'St Jansdal maakt weinig kans met de plannen'
,,Ziekenhuis St Jansdal ziet mogelijkheden voor toekomstbestendige zorg in Flevoland", zo liet het St Jansdal
maandagavond weten. De Bruin denkt dat het ziekenhuis niet veel kans maakt. De cliëntenraad-voorzitter gaf
dinsdag aan dat hij de kans groot acht dat de failliet verklaarde Flevolandse ziekenhuizen worden
overgenomen door CCN ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/st-jansdal-maakt-weinig-kans-met-de-plannen-506080

'St Jansdal maakt weinig kans met de plannen'
,,Ziekenhuis St Jansdal ziet mogelijkheden voor toekomstbestendige zorg in Flevoland", zo liet het St Jansdal
maandagavond weten. De Bruin denkt dat het ziekenhuis niet veel kans maakt. De cliëntenraad-voorzitter gaf
dinsdag aan dat hij de kans groot acht dat de failliet verklaarde Flevolandse ziekenhuizen worden
overgenomen door CCN ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-maakt-weinig-kans-met-de-plannen-506083

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen
van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen'' in gesprek over een doorstart,
maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ,,De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop
bezig met het verzamelen ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen-23741105.html  Views: 2.456
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Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen
van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen'' in gesprek over een doorstart,
maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ,,De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop
bezig met het verzamelen ...

  https://www.lc.nl/binnenland/Nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen-23741099.html  Views: 2.455

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
Gezien de complexiteit is de verwachting dat een definitieve oplossing nog enige tijd op zich zal laten wachten'', aldus de
MC Groep. Maandagavond maakte St Jansdal bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil
voortzetten. Ook Cardiologie Centra Nederland (CCN) zegt te werken aan een ,,integrale oplossing'' om de ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen  Views: 1.373

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
ANP
De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van
het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen” in gesprek over een doorstart, maakte
de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ,,De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig met het
verzamelen

  https://nieuws.nl/algemeen/20181030/nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen/  Views: 1.096

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
ANP
LELYSTAD (ANP) - De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet
bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen'' in gesprek over
een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ,,De curatoren van de MC
IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig ...

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen.3172506.lynkx  Views: 527

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
ANP Producties
De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen
van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen'' in gesprek over een doorstart,
maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ,,De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop
bezig met het verzamelen ...

  https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181030_65218541/nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen
Views: 1.227

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met „meerdere partijen” in gesprek over een doorstart, maakte de
Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. „De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig met het ...

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen-1.1523919  Views: 360

MC IJsselmeerziekenhuizen nog steeds in onderhandeling over doorstart met
meerdere partijen
De curatoren hebben kennis genomen van het voornemen van het St Jansdal maar hebben nog geen concreet
bod ontvangen. De curatoren zijn in gesprek met meerdere partijen, die hebben voorgesteld de
werkzaamheden van MC IJsselmeerziekenhuizen te willen voortzetten. Het onderhandelingsproces zal de
komende tijd worden voortgezet ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/10/30/mc-ijsselmeerziekenhuizen-nog-steeds-in-onderhandeling-over-doorstart-met-
meerdere-partijen
Views: 457
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Curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen: St Jansdal is niet de enige partij
DRONTEN - St Jansdal is niet de enige partij die belangstelling heeft om MC IJsselmeerziekenhuizen voort te zetten.
Dat melden de curatoren in een persbericht. Ze schrijven tevens nog geen concreet bod te hebben ontvangen van
het ziekenhuis uit Harderwijk. „De curatoren zijn in gesprek met meerdere partijen, die hebben voorgesteld de ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/curatoren-mc-ijsselmeerziekenhuizen-st-jansdal-is-niet-de-enige-partij

Cardiologenclub wil ziekenhuizen overnemen
Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete
ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in
Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans maakt met de
plannen ...

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2740022/cardiologenclub-wil-ziekenhuizen-overnemen  Views: 160.183

Curatoren failliete IJsselmeerziekenhuizen verwachten nog geen oplossing op korte
termijn
Hanne Koops
  In een persbericht laten de curatoren weten kennis te hebben genomen van het voornemen van Het St.
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, dat de werkzaamheden van de IJsselmeerziekenhuizen wil overnemen.
‘Maar een concreet bod hebben we nog niet ontvangen’, aldus de curatoren.  Behalve het St. Jansdal, zijn er
meer partijen die interesse tonen

  https://www.ad.nl/lelystad/curatoren-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-verwachten-nog-geen-oplossing-op-korte-
termijn%7Ea8674660/
Views: 21.247

Curatoren failliete IJsselmeerziekenhuizen verwachten nog geen oplossing op korte
termijn
Hanne Koops
In een persbericht laten de curatoren weten kennis te hebben genomen van het voornemen van Het St.
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, dat de werkzaamheden van de IJsselmeerziekenhuizen wil overnemen.
‘Maar een concreet bod hebben we nog niet ontvangen’, aldus de curatoren. Behalve het St. Jansdal, zijn er
meer partijen die interesse tonen in d

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/curatoren-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-
verwachten-nog-geen-oplossing-op-korte-termijn~a8674660/
Views: 1.685

Ook cardiologen willen op IJsselmeerziekenhuizen bieden
Rianne Oosterom en Marten van de Wier
Niet alleen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk brengt een bod uit op de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Ook
Cardiologiecentra Nederland (CCN), een stichting van hartchirurgen, wil het ziekenhuis in Lelystad en de
klinieken op Urk en in Dronten en Emmeloord een doorstart geven.  CCN doet het bod aan de curatoren samen
met drie andere partijen, ...

  https://www.trouw.nl/samenleving/ook-cardiologen-willen-op-ijsselmeerziekenhuizen-bieden%7Ea2a4346d/
Views: 5.903

MC IJsselmeerziekenhuizen nog steeds in onderhandeling over doorstart met
meerdere partijen
Dit meldt het ziekenhuis dinsdagochtend in een persbericht. Nog geen concreet bod ontvangen Op
maandag heeft het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk medegedeeld de werkzaamheden van de MC
IJsselmeerziekenhuizen te willen voortzetten. De curatoren hebben kennis genomen van het voornemen van
het St Jansdal maar hebben nog geen concreet bod ontvange

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/556964/mc-ijsselmeerziekenhuizen-nog-steeds-in-onderhandeling-over-doorstart-
met-meerdere-partijen.html
Views: 314
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Nog geen bod op failliete IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ”meerdere partijen” in gesprek over een doorstart, maakte de
Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ”De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig met het ...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/nog-geen-bod-op-failliete-ijsselmeerziekenhuizen/

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
ANP Producties
LELYSTAD (ANP) - De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen
concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen'' in
gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ,,De curatoren van de MC
IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen/ar-BBP6gzD  Views: 16.229

Nog geen bod op failliete ziekenhuizen
ANP
LELYSTAD (ANP) – De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet
bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen” in gesprek over
een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. ,,De curatoren van de MC
IJsselmeerziekenhuizen zijn volop bezig

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/nog-geen-bod-op-failliete-ziekenhuizen/  Views: 393

MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen in gesprek met overnamekandidaten
” IJsselmeerziekenhuizen ook met partijen in gesprek De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen
hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met “meerdere
partijen” in gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. “De curatoren van de MC

  http://www.kijknieuws.nl/mc-slotervaart-en-ijsselmeerziekenhuizen-in-gesprek-met-overnamekandidaten.php

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor
hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen,
de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.transport-online.nl/site/96739/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen/  Views: 1.122

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart-
en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het
failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen/2849003

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart-
en vaatziekten.  Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van
het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke
polikliniek in ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45276-cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen.html
Views: 513
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Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor
hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
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hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen,
de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.destentor.nl/binnenland/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen~abb69c9f/  Views: 1.685

11 belangrijke dingen die zich nu afspelen in de wereld
8. Harderwijks ziekenhuis wil meeste activiteiten overnemen van failliet ziekenhuis Lelystad Ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk wil de meeste werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Het Harderwijkse
ziekenhuis heeft een plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in
Lelystad ...

  https://www.businessinsider.nl/11-belangrijke-dingen-30-oktober-2018/

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor
hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen,
de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen-23740147.html  Views: 2.456
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Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter de Bruin ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen  Views: 1.373

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor
hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen,
de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.lc.nl/binnenland/Cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen-23740149.html  Views: 2.455

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
ANP
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart-
en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het
failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in
Dronte

  https://nieuws.nl/algemeen/20181030/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen/  Views: 1.096

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
ANP
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor
hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen,
de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen.3172392.lynkx  Views: 527

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en
vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete
ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen-1.1523840  Views: 360

Cardiologenorganisatie neemt mogelijk IJsselmeerziekenhuizen over
CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter de Bruin ...

  http://www.kijknieuws.nl/cardiologenorganisatie-neemt-mogelijk-ijsselmeerziekenhuizen-over.php

Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
ANP Producties
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor
hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen,
de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen/ar-BBP5VKn
Views: 16.229
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Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen
ANP
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor
hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen,
de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/cardiologenclub-aast-op-failliete-ziekenhuizen/  Views: 393

Ajs
St Jansdal is niet sterk financieel dus lijkt me dit geen gedegen plan. Daarnaast is het zo dat er geen SEH, IC en VK’s
komen. Dat zijn juist de dingen die waar iedereen op hamert. Dan is het volgende punt dat de burgemeester mist is dat er
alleen dag zorg komt, dus men moet voor een serieuse operatie als nog reizen, ouderen worden sowieso vaak ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541362/jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen.html

Ook CCN geïnteresseerd in doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Gisteren meldde zich al een geïnteresseerde overnamekandidaat, het ziekenhuis Sint Jansdal in
Harderwijk. Maar, Sint Jansdal is niet de enige kaper op de kust. Meerdere partijen hebben zich inmiddels
gemeld. Waaronder CCN, Cardiologie Centra Nederland, die plannen hebben voor een doorstart van het
ziekenhuis in Lelystad.

  https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/477463-ook-ccn-geinteresseerd-in-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen
Views: 3.655

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil
het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan
opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het
ziekenhuis weten ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45271-jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen.html
Views: 513

St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in belang van polder én Harderwijk (De Stentor
Veluwe)
De een z`n dood is de ander z`n brood? Nee, dat is Relinde Weil toch een tikkeltje te cynisch. Maar dat de overname van
de ziekenhuiszorg in een deel van de Flevopolder voordelig kan uitpakken voor haar St Jansdal, geeft de voorzitter van de
raad van bestuur grif toe.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23850566

St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in belang van polder én Harderwijk
Harderwijk - De een z´n dood is de ander z´n brood? Nee, dat is Relinde Weil toch een tikkeltje te cynisch. Maar dat de
overname van de ziekenhuiszorg in een deel van de Flevopolder voordelig kan uitpakken voor haar St Jansdal, geeft de
voorzitter...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55348595/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-polder-en-
harderwijk.html

St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in belang van polder én Harderwijk
De Stentor Veluwe
De een z’n dood is de ander z’n brood? Nee, dat is Relinde Weil toch een tikkeltje te cynisch. Maar dat de overname van
de ziekenhuiszorg in een deel van de Flevopolder voordelig kan uitpakken voor haar St Jansdal, geeft

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19482/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-polder-en-harderwijk/
Views: 1.096
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St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in belang van polder én Harderwijk – De Stentor
De Stentor interviewDe een z’n dood is de ander z’n brood? Nee, dat is Relinde Weil toch een tikkeltje te cynisch. Maar
dat de overname van de ziekenhuiszorg in een deel van de Flevopolder voordelig kan uitpakken voor haar St Jansdal,
geeft de voorzitter van de … NOS AD.nl Omroep Gelderland – – –

  https://koyeba.nl/2018/10/30/algemeen/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-polder-en-harderwijk-de-stentor/

St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in belang van polder én Harderwijk
Olger Koopman
Maar dat de overname van de ziekenhuiszorg in een deel van de Flevopolder voordelig kan uitpakken voor
haar St Jansdal, geeft de voorzitter van de raad van bestuur grif toe. Laat we het beestje bij z’n naam noemen,
we hebben hier toch gewoon over een overname? ,,Nee, de overname van een compleet ziekenhuis 
hebben we ons als St Jansdal helaas ...

  https://www.ad.nl/lelystad/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-polder-en-harderwijk%7Eac3f34c0/
Views: 21.247

St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in belang van polder én Harderwijk
Olger Koopman
Maar dat de overname van de ziekenhuiszorg in een deel van de Flevopolder voordelig kan uitpakken voor
haar St Jansdal, geeft de voorzitter van de raad van bestuur grif toe. Laat we het beestje bij z’n naam noemen,
we hebben hier toch gewoon over een overname? ,,Nee, de overname van een compleet ziekenhuis hebben
we ons als St Jansdal helaas ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-
polder-en-harderwijk~ac3f34c0/
Views: 1.685

Hans van den Hoorn
De politie vermoedt dat dat gebeurde met een automatisch wapen. Er vielen geen slachtoffers. Ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk wil een deel van de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Een inwoner van Zevenaar moet 1080 dagen de
cel in, omdat hij schuld van 1,3 miljoen euro niet kan betalen.

  https://plus.google.com/110127497522962758595/posts/72uHyrEo89d

St Jansdal Harderwijk wil doorstart Lelystad
anp
Lelystad Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil
het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld
voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis ...

  https://www.nd.nl/nieuws/nederland/st-jansdal-harderwijk-wil-doorstart-lelystad.3171831.lynkx  Views: 527

St. Jansdal ziekenhuis moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee
HARDERWIJK - Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk gaat uitbreiden als het het MC Zuiderzee overneemt. Dat zegt
financieel directeur Arend Jan Poelarends tegen Omroep Gelderland. Er zullen extra bedden komen en er moet ook
personeel bij. Het ziekenhuis wil een deel van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen, waaronder het MC
...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-ziekenhuis-moet-uitbreiden-bij-overname-mc-zuiderzee/2848714

Meer dan twee partijen azen op MC IJsselmeerziekenhuizen
MC IJsselmeerziekenhuizen en de curatoren zijn in gesprek met meerdere partijen die de werkzaamheden van het
ziekenhuis willen voortzetten. Er zijn meer geïnteresseerden dan het St Jansdal in Harderwijk en Cardiologie Centra
Nederland, aldus woordvoerder Geoffrey Rook van MC IJsselmeerziekenhuizen, maar de namen van de andere
geïnteresseerden ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36367-meer-dan-twee-partijen-azen-op-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html

NEUTRAAL
30/10/2018
06:00
2 maanden
geleden

NEGATIEF
30/10/2018
06:00
2 maanden
geleden

NEGATIEF
30/10/2018
06:00
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
30/10/2018
04:56
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
30/10/2018
03:00
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
30/10/2018
00:34
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
30/10/2018
00:00
2 maanden
geleden

Berichten 17

https://koyeba.nl/2018/10/30/algemeen/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-polder-en-harderwijk-de-stentor/
https://www.ad.nl/lelystad/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-polder-en-harderwijk%7Eac3f34c0/
https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/st-jansdal-doorstart-ziekenhuis-in-belang-van-polder-en-harderwijk~ac3f34c0/
https://plus.google.com/110127497522962758595/posts/72uHyrEo89d
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/st-jansdal-harderwijk-wil-doorstart-lelystad.3171831.lynkx
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-ziekenhuis-moet-uitbreiden-bij-overname-mc-zuiderzee/2848714
https://www.skipr.nl/actueel/id36367-meer-dan-twee-partijen-azen-op-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html


Mogelijke overname ziekenhuizen Lelystad
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor
de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis weten ...

  https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/mogelijke-overname-ziekenhuizen-lelystad

Cardiologie Centra Nederland aast op IJsselmeerziekenhuizen
Dat zegt Cees de Bruin, voorzitter van de raad. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en
vaatziekten. Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete
ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronte

  https://www.skipr.nl/actueel/id36367-cardiologie-centra-nederland-aast-op-ijsselmeerziekenhuizen.html

D G o
Lelystad e.o. heeft baat bij het overeind houden van zoveel mogelijk ziekenhuisfuncties op de huidige locatie. Slechts
cardiologie+ lijkt mij onvoldoende. St. Jansdal levert de beste kansen en de meeste/ beste medische functionaliteit.

  https://www.skipr.nl/actueel/id36367-cardiologie-centra-nederland-aast-op-ijsselmeerziekenhuizen.html

Failliete ziekenhuizen in gesprek met meerdere overnamekandidaten
ANP
" IJsselmeerziekenhuizen ook met partijen in gesprek De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen
hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. De curatoren zijn nog
met "meerdere partijen" in gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5542469/failliete-ziekenhuizen-in-gesprek-met-meerdere-overnamekandidaten.html
Views: 319.692

MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen in gesprek met overnamekandidaten
ANP
" IJsselmeerziekenhuizen ook met partijen in gesprek De curatoren van de failliete Flevolandse
IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Zij zijn nog met "meerdere partijen" in gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse
ziekenhuisgroep bekend ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5542469/mc-slotervaart-en-ijsselmeerziekenhuizen-in-gesprek-met-
overnamekandidaten.html
Views: 319.692

Cardiologenorganisatie neemt mogelijk MC IJsselmeerziekenhuizen over
ANP
CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend de werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad te willen
voortzetten. Ook wil het ziekenhuis samen met huisartsen de gezamenlijke polikliniek in Dronten
openhouden. De Bruin denkt echter dat

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541941/cardiologenorganisatie-neemt-mogelijk-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 319.692

Cardiologenorganisatie neemt mogelijk IJsselmeerziekenhuizen over
ANP
CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil
voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.
Cliëntenraad-voorzitter de Bruin ...

  https://www.nu.nl/algemeen/5541941/cardiologenorganisatie-neemt-mogelijk-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 319.692
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https://www.nu.nl/ondernemen/5542469/failliete-ziekenhuizen-in-gesprek-met-meerdere-overnamekandidaten.html
https://www.nu.nl/ondernemen/5542469/mc-slotervaart-en-ijsselmeerziekenhuizen-in-gesprek-met-overnamekandidaten.html
https://www.nu.nl/ondernemen/5541941/cardiologenorganisatie-neemt-mogelijk-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html
https://www.nu.nl/algemeen/5541941/cardiologenorganisatie-neemt-mogelijk-ijsselmeerziekenhuizen.html


Cardiologenorganisatie neemt mogelijk MC IJsselmeerziekenhuizen over
ANP
CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend de werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad te willen
voortzetten. Ook wil het ziekenhuis samen met huisartsen de gezamenlijke polikliniek in Dronten
openhouden. De Bruin denkt echter dat

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541941/cardiologenorganisatie-neemt-mogelijk-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 319.692

Cardiologenorganisatie neemt mogelijk IJsselmeerziekenhuizen over
ANP
CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Maandagavond maakte
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil
voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.
Cliëntenraad-voorzitter de Bruin ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541941/cardiologenorganisatie-neemt-mogelijk-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 319.692

Failliete ziekenhuizen in gesprek met overnamekandidaten
ANP
" IJsselmeerziekenhuizen ook met partijen in gesprek De curatoren van de failliete Flevolandse
IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Zij zijn nog met "meerdere partijen" in gesprek over een doorstart, maakte de Flevolandse
ziekenhuisgroep bekend ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5542469/failliete-ziekenhuizen-in-gesprek-met-overnamekandidaten.html
Views: 319.692

Cardiologenorganisatie werkt aan doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Plannen voor openhouden ziekenhuis Lelystad Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het
werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de
gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kan

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/cardiologenorganisatie-werkt-aan-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/

MC IJsselmeerziekenhuizen nog altijd bezig met doorstart
Marieke van Twillert
De MC IJsselmeerziekenhuizen praten met verschillende partijen die de werkzaamheden van het ziekenhuis willen
voortzetten. . Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft maandag laten weten de zorg van de MC
IJsselmeerziekenhuizen te willen voortzetten. De curatoren zeggen ‘kennis te hebben genomen’ van het voornemen van
het St ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/mc-ijsselmeerziekenhuizen-nog-altijd-bezig-met-
doorstart.htm
Views: 4.189

Cli ntenraad MC IJsselmeerziekenhuizen gelooft niet in overname door St Jansdal
Omroep Flevoland

Cliëntenraad gelooft niet in overname "De overname van de ziekenhuiszorg in Lelystad door het St Jansdal is te
zot voor woorden," dat zegt voorzitter Cees de Bruin van de cliëntenraad van de MC IJsselmeerziekenhuizen. 
Volgens De Bruin heeft het St Jansdal het financieel al moeilijk genoeg. Hij verwacht niet dat het ziekenhuis uit
Harderwijk ...

  http://youtube.com/watch?v=5p6wO1lvSFg  Views: 2.449
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St. Jansdal ziekenhuis moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee
Harderwijk - Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk gaat uitbreiden als het het MC Zuiderzee overneemt. Dat zegt
financieel directeur Arend Jan Poelarends tegen Omroep Gelderland. Er zullen extra bedden komen en er moet ook
personeel bij. Het ziekenhuis wil een deel van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen,...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55347595/st-jansdal-ziekenhuis-moet-uitbreiden-bij-overname-mc-
zuiderzee.html

St. Jansdal ziekenhuis moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee – Omroep
Gelderland
Omroep Gelderland HARDERWIJK – Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk gaat uitbreiden als het het MC Zuiderzee
overneemt. Dat zegt financieel directeur Arend Jan Poelarends tegen Omroep Gelderland. Er zullen extra bedden komen
en er moet ook personeel bij. NOS De Stentor Trouw – – –

  https://koyeba.nl/2018/10/29/algemeen/st-jansdal-ziekenhuis-moet-uitbreiden-bij-overname-mc-zuiderzee-omroep-
gelderland/

Burgemeester blij met plan van St Jansdal
Omroep Flevoland

Burgemeester Ina Adema van Lelystad is blij dat St Jansdal uit Harderwijk de ziekenhuiszorg in de stad gedeeltelijk
wil overnemen. Vorige week werden de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. Op dit moment is het
ziekenhuis in Lelystad grotendeels operationeel. Alleen de afdelingen verloskunde en gynaecologie zijn gesloten
...

  http://youtube.com/watch?v=42iUD5schac  Views: 2.449

Curatoren moeten nog toestemming geven, maar dan kan MC Zuiderzee worden gered
Emmeloord valt erbuiten. Inwoners van Lelystad hebben weer zicht op ziekenhuiszorg in hun eigen stad.
Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk wil een deel van de zorg overnemen die wegvalt nu het MC Zuiderzee
vorige week failliet ging. St. Jansdal wil uiteindelijk 80 procent van de behandelingen blijven aanbieden in de
provinciehoofdstad ...

  https://www.trouw.nl/home/curatoren-moeten-nog-toestemming-geven-maar-dan-kan-mc-zuiderzee-worden-
gered%7Ea876558f/
Views: 5.991

Ziekenhuis St Jansdal moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk gaat uitbreiden als het het MC Zuiderzee overneemt. Dat
zegt financieel directeur Arend Jan Poelarends tegen ... Zie ook: Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg
Lelystad overnemen

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2349240/Ziekenhuis-St-Jansdal-moet-uitbreiden-bij-overname-MC-Zuiderzee
Views: 5.064

St. Jansdal ziekenhuis moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee
Deel dit artikel: Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk gaat uitbreiden als het het MC Zuiderzee overneemt
... Woensdag gaat hij naar het debat in de Tweede Kamer. Zie ook: Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg
Lelystad overnemen

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2349240/St-Jansdal-ziekenhuis-moet-uitbreiden-bij-overname-MC-Zuiderzee
Views: 5.064

Burgemeester Lelystad blij met plan St Jansdal, maar wil ook verloskunde behouden
(De Stentor Flevoland)
`Het college van Lelystad is blij dat het ziekenhuis St Jansdal inzet op het behoud van een ziekhuisvoorziening in Lelystad
waar onze inwoners voor ruim 80% van de ziekenhuisbezoeken terecht kunnen.´ Dat zegt burgemeester Ina Adema in
een schriftelijke reactie op het nieuws dat het ziekenhuis uit Harderwijk de ziekenhuiszorg in Lelystad ...

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23850114
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AnitaW
Inmiddels staat het St Jansdal niet in het rood. Dit was in 2017 wel zo maar de reden hiervan was duidelijk. Voorgaande
jaren was het ziekenhuis een van de weinige ziekenhuizen in NL die goed draaide

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541362/jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen.html

Gemist? Bomexpert slaat alarm om lage IJssel, orang-oetan verdrinkt in Apenheul
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten
overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. Medewerkers lieten eerder vandaag weten zelf met
een plan op de proppen te komen voor een doorstart van de ziekenhuizen. Getaserd bij overval - Roel de la
Rambelje (40) uit Lelystad kreeg ...

  https://www.tubantia.nl/zwolle/gemist-bomexpert-slaat-alarm-om-lage-ijssel-orang-oetan-verdrinkt-in-
apenheul%7Ea537b4a8/
Views: 3.752

Gemist? Bomexpert slaat alarm om lage IJssel, orang-oetan verdrinkt in Apenheul
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten
overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. Medewerkers lieten eerder vandaag weten zelf met
een plan op de proppen te komen voor een doorstart van de ziekenhuizen. Getaserd bij overval - Roel de la
Rambelje (40) uit Lelystad kreeg ...

  https://www.ad.nl/zwolle/gemist-bomexpert-slaat-alarm-om-lage-ijssel-orang-oetan-verdrinkt-in-apenheul%7Ea537b4a8/
Views: 21.503

Gemist? Bomexpert slaat alarm om lage IJssel, orang-oetan verdrinkt in Apenheul
Doorstart IJsselmeerziekenhuizen - Vandaag kwam er hoopvol nieuws voor medewerkers en patiënten van de
failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. Medewerkers
lieten eerder vandaag weten zelf met ...

  https://www.destentor.nl/zwolle/gemist-bomexpert-slaat-alarm-om-lage-ijssel-orang-oetan-verdrinkt-in-
apenheul~a537b4a8/
Views: 1.719

Burgemeester Lelystad blij met plan St Jansdal, maar wil ook verloskunde behouden
Carmen Kuik
‘Het college van Lelystad is blij dat het ziekenhuis St Jansdal inzet op het behoud van een ziekhuisvoorziening
in Lelystad waar onze inwoners voor ruim 80% van de ziekenhuisbezoeken terecht kunnen.’ Dat zegt
burgemeester Ina Adema in een schriftelijke reactie op het nieuws dat het ziekenhuis uit Harderwijk de
ziekenhuiszorg in Lelystad ...

  https://www.ad.nl/lelystad/burgemeester-lelystad-blij-met-plan-st-jansdal-maar-wil-ook-verloskunde-
behouden%7Ea1ac42c8/
Views: 21.503

Burgemeester Lelystad blij met plan St Jansdal, maar wil ook verloskunde behouden
Carmen Kuik
‘Het college van Lelystad is blij dat het ziekenhuis St Jansdal inzet op het behoud van een ziekhuisvoorziening
in Lelystad waar onze inwoners voor ruim 80% van de ziekenhuisbezoeken terecht kunnen.’ Dat zegt
burgemeester Ina Adema in een schriftelijke reactie op het nieuws dat het ziekenhuis uit Harderwijk de
ziekenhuiszorg in Lelystad ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/burgemeester-lelystad-blij-met-plan-st-jansdal-
maar-wil-ook-verloskunde-behouden~a1ac42c8/
Views: 1.719

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen (Nu.nl
Economie)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23849993
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St Jansdal wil deel van MC Zuiderzee redden
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is in de markt voor een gedeeltelijke doorstart van MC...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55345843/st-jansdal-wil-deel-van-mc-zuiderzee-redden.html

St Jansdal uit Harderwijk wil failliet ziekenhuis Lelystad doorstarten – AD.nl
AD.nl Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie
Emmeloord valt buiten de boot. NOS NRC Volkskrant – –

  https://koyeba.nl/2018/10/29/algemeen/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliet-ziekenhuis-lelystad-doorstarten-ad-nl/

St Jansdal wil ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten voortzetten
Volkskrant
Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil delen van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Met dit plan, dat
maandag bekend is gemaakt, moet de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten worden voortgezet....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/291871/201810/st-jansdal-wil-ziekenhuiszorg-in-lelystad-en-dronten-
voortzetten

Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. 

  https://www.tubantia.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten%7Ea646984a/
Views: 3.752

Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. 

  https://www.pzc.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten%7Ea646984a/
Views: 1.869

Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot.

  https://www.bd.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten~a646984a/  Views: 4.043

Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. 

  https://www.bndestem.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten%7Ea646984a/
Views: 4.875
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Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. 

  https://www.ed.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten%7Ea646984a/
Views: 4.571

Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. 

  https://www.ad.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten%7Ea646984a/
Views: 21.503

Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot. 

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten%7Ea646984a/
Views: 4.339

Specialisten Slotervaart verdelen patiënten
Ton Voermans
Er is nog geen zicht op een gehele doorstart van MC Slotervaart. Wel zijn er al gesprekken over overname
van sommige vestigingen van de MC- groep. Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de
ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt buiten de boot.

  https://www.destentor.nl/binnenland/specialisten-slotervaart-verdelen-patienten~a646984a/
Views: 1.719

Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
Als de plannen doorgaan kunnen inwoners van Lelystad voor 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken nog terecht in
eigen stad. Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil grote delen van de ziekenhuiszorg van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Volgens de plannen, die nog verder uitgewerkt moeten worden, kunnen inwoners
van Lelystad voor 80

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen/2848594

St Jansdal wil ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten voortzetten
Dronten - Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil delen van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Met dit
plan, dat maandag bekend is gemaakt, moet de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten worden voortgezet.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/55345488/st-jansdal-wil-ziekenhuiszorg-in-lelystad-en-dronten-
voortzetten.html

Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
NRC
Als de plannen doorgaan kunnen inwoners van Lelystad voor 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken nog terecht in
eigen stad....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/291790/201810/ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen
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`Meer overnamekandidaten dan St Jansdal` (Flevopost)
Emmeloord - Er zijn meer kandidaten dan alleen St Jansdal voor de overname van de medische zorg in Lelystad. Dat
meldde interim burgemeester Henk Tiesinga van Noordoostpolder maandagavond aan de gemeenteraad. Drie minuten
voor het begin van de vergadering kreeg Tiesinga die mededeling van minister Bruins.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23849790

St Jansdal wil ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten voortzetten
volkskrant.nl
Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil delen van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Met dit plan, dat
maandag bekend is gemaakt, moet de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten worden voortgezet.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3919903/st-jansdal-wil-ziekenhuiszorg-in-lelystad-en-dronten-
voortzetten

St Jansdal wil ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten voortzetten
Stieven Ramdharie
Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil delen van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Met dit
plan, dat maandag bekend is gemaakt, moet de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten worden voortgezet.
Door het faillissement moeten de locaties van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten, Urk en
Emmeloord de deuren sluiten ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/st-jansdal-wil-ziekenhuiszorg-in-lelystad-en-dronten-
voortzetten~b912f642/
Views: 13.629

St Jansdal wil ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten voortzetten
Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil delen van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Met dit plan, dat
maandag bekend is gemaakt, moet de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten worden voortgezet.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/928920/st-jansdal-wil-ziekenhuiszorg-in-lelystad-en-dronten-voortzetten

'Meer overnamekandidaten dan St Jansdal'
Emmeloord - Er zijn meer kandidaten dan alleen St Jansdal voor de overname van de medische zorg in
Lelystad. Dat meldde interim burgemeester Henk Tiesinga van Noordoostpolder maandagavond aan de
gemeenteraad. Drie minuten voor het begin van de vergadering kreeg Tiesinga die mededeling van minister
Bruins. Tiesinga sprak maandagmiddag ook met de ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/556913/meer-overnamekandidaten-dan-st-jansdal.html  Views: 319

St Jansdal wil groot deel ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
De overname geldt voor zo’n 80 procent van de ziekenhuiszorg zoals we die tot nu toe gewend waren, inclusief
een spoedpoli. ‘Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is altijd nauw verbonden geweest met MC Zuiderzee. Zo
hebben beide ziekenhuizen meer dan tien jaar samengewerkt in de polikliniek Dronten, maar ook op andere
zorgonderdelen werd ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/10/29/st-jansdal-wil-groot-deel-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen  Views: 461

Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
nrc.nl
Als de plannen doorgaan kunnen inwoners van Lelystad voor 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken nog terecht in
eigen stad.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3919895/ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen

'Wij willen zorgen dat er een ziekenhuisvoorziening in Lelystad blijft'
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk denkt met een uitgebreide polikliniek in Lelystad tachtig procent van
de zorg te kunnen blijven aanbieden. Bevallingen horen daar niet bij.

  https://nos.nl/video/2257027-wij-willen-zorgen-dat-er-een-ziekenhuisvoorziening-in-lelystad-blijft.html
Views: 72.120
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St Jansdal wil groot deel ziekenhuiszorg overnemen (Flevopost)
Lelystad - Het St Jansdalziekenhuis uit Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. De overname geldt voor
zo´n 80 procent van de ziekenhuiszorg zoals we die tot nu toe gewend waren, inclusief een spoedpoli.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23849752

Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil de poliklinische ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat blijkt uit een
bericht dat is verspreid onder de medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal bevestigt dat er
plannen zijn, maar zegt dat de deal nog niet honderd procent rond is. "De verwachting is dat de inwoners van
Lelystad ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen/2848567

Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen – NOS
NOS Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil de poliklinische ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat blijkt uit een
bericht dat is verspreid onder de medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal bevestigt dat er plannen
zijn, maar … NRC Volkskrant NU.nl – – –

  https://koyeba.nl/2018/10/29/algemeen/ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen-nos/

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook
wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan
opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55344776/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen.html

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten.
Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55344739/st-jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-
overnemen.html

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil
het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan
opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis
weten ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/2848561

Bernd Hermanns
#news #on4us #infos St Jansdal wil MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen

  https://plus.google.com/106123509904967998096/posts/MrfxfDzEqWy

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
NU
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/291501/201810/st-jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-
overnemen
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St Jansdal wil activiteiten failliet ziekenhuis opvangen (Telegraaf Vaarkrant)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor
de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis weten.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23849693

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
nu.nl
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.

  https://nieuwsmeldingen.nl/economie/3919843/st-jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen

St Jansdal wil activiteiten failliet ziekenhuis opvangen
LELYSTAD - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad
voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St
Jansdal heeft een plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in
Lelystad, zo laat het ziekenhuis

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2739048/st-jansdal-wil-activiteiten-failliet-ziekenhuis-opvangen  Views: 162.051

St. Jansdal in Harderwijk wil activiteiten Lelystad overnemen
LELYSTAD - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad
voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St
Jansdal heeft een plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in
Lelystad, zo laat het ziekenhuis

  https://www.transport-online.nl/site/96718/st-jansdal-in-harderwijk-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/  Views: 1.136

St Jansdal aast op ziekenhuis Lelystad
Ziekenhuis in Harderwijk wil poliklinische zorg MC Zuiderzee overnemen

  https://fd.nl/economie-politiek/1276006/st-jansdal-aast-op-ziekenhuis-lelystad  Views: 16.900

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
Wilt u een uitzondering maken voor NU.nl, of meer lezen over hoe wij met advertenties omgaan? Klik dan hier. Ziekenhuis
St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen/2848547

´Na overname geen bedden of verloskunde met IC-capaciteit in Lelystad´
Lelystad - Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk wil een deel van de ziekenhuiszorg in de regio Lelystad overnemen.
Arend Jan Poelarend, financieel directeur van St Jansdal: ´We willen een breed aanbod polí s, diagnostiek en
spoedeisende hulp bieden.´ Voor bedden en verloskunde met IC-capaciteit...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55344479/na-overname-geen-bedden-of-verloskunde-met-ic-capaciteit-in-
lelystad.html

'Na overname geen bedden of verloskunde met IC-capaciteit in Lelystad'
BNR Webredactie Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk wil een deel van de ziekenhuiszorg in de regio Lelystad
overnemen. Arend Jan Poelarend, financieel directeur van St Jansdal: 'We willen een breed aanbod poli's, diagnostiek
en spoedeisende hulp bieden.' Voor bedden en verloskunde met IC-capaciteit reizen patiënten dan naar Harderwijk,
Almere

  https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10358933/na-overname-geen-bedden-of-verloskunde-met-ic-capaciteit-in-
lelystad
Views: 5.617
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Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor
de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis weten ...

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen-1.1523725  Views: 362

Tips2Trade
St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil
werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de
gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. http://dlvr.it/QpttSh

  https://plus.google.com/+Tips2Trade/posts/HfFdJ2tnQKA

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook
wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een
plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het
ziekenhuis weten ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Jansdal-wil-activiteiten-Lelystad-overnemen-23739242.html  Views: 2.435

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook
wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een
plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het
ziekenhuis weten ...

  https://www.lc.nl/binnenland/Jansdal-wil-activiteiten-Lelystad-overnemen-23739244.html  Views: 2.476

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
De verwachting van St Jansdal is dat de inwoners van Lelystad voor ruim 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken gewoon
terechtkunnen in hun eigen stad. Voor zeer specialistische zorg kunnen ze naar Harderwijk of andere omliggende
ziekenhuizen. Volgens voorzitter Cees de Bruin van de cliëntenraad in Lelystad wil ook Cardiologie Centra Nederland ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen  Views: 1.393

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
ANP
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil
het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan
opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis
weten ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181029/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/  Views: 1.105

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor
de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis weten ...

  https://eindhoven.nieuws.nl/nieuws/92411/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/  Views: 1.227

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
ANP
LELYSTAD (ANP) - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad
voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St
Jansdal heeft een plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in
Lelystad, zo laat het ...

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen.3171666.lynkx  Views: 527
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M_KB
Als rapportcijfer financiële stresstest ziekenhuizen BDO 2018 scoorde het St. Jansdal een 5 in jullie test en staat dus in
het rood. Bijzonder dat zij degene zijn die met een plan van aanpak komen!

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541362/jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen.html

St Jansdal uit Harderwijk wil failliet ziekenhuis Lelystad doorstarten – De Stentor
De Stentor updateEr gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St
Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie
Emmeloord valt buiten de … NU.nl flevopost.nl Het Financieele Dagblad – – –

  https://koyeba.nl/2018/10/29/algemeen/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliet-ziekenhuis-lelystad-doorstarten-de-stentor/

Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil grote delen van de ziekenhuiszorg van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Volgens de plannen, die nog verder uitgewerkt moeten worden, kunnen
inwoners van Lelystad voor 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken dan nog terecht in hun eigen stad. In
Lelystad is de ziekenhuiszorg onder druk komen te

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/29/ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen-a2753160
Views: 19.830

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
AD
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie
Emmeloord valt buiten de boot.  ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/369362-st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten

St Jansdal wil polikliniek in Dronten openhouden en kijkt ook naar Lelystad
HARDERWIJK - St Jansdal wil de polikliniek in Dronten open houden, zo liet het ziekenhuis uit Harderwijk de afgelopen
week al weten. Vandaag maakt St Jansdal plannen bekend om ook in Lelystad actief te worden Door het faillissement
van de MC IJsselmeerziekenhuizen met locaties in Lelystad, Dronten, Urk en Emmeloord, verandert er plotseling heel
...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-wil-polikliniek-in-dronten-openhouden-en-kijkt-ook-naar-lelystad

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
AD
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal Ziekenhuis
uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt
buiten de boot....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/291269/201810/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-
doorstarten

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten – AD.nl
AD.nl Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie
Emmeloord valt buiten de boot. NOS Telegraaf.nl RTL Nieuws – – –

  https://koyeba.nl/2018/10/29/algemeen/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten-ad-nl/

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor
de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis maandag ...

  http://www.kijknieuws.nl/st-jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen.php
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St Jansdal wil failliete ziekenhuizen overnemen
[HARDERWIJK] Ziekenhuis St Jansdal wil de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Dat meldt
het maandagavond in een persbericht. ,,Ziekenhuis St Jansdal ziet mogelijkheden voor toekomstbestendige
zorg in Flevoland'', staat in het bericht te lezen. De IJsselmeerziekenhuizen werden afgelopen donderdag
bankroet verklaard ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/st-jansdal-wil-failliete-ziekenhuizen-overnemen-505798

St Jansdal overnamekandidaat voor ziekenhuis Lelystad (Flevopost)
Lelystad - Het St Jansdalziekenhuis uit Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat meldt Omroep
Flevoland. De deal is nog niet voor 100 procent rond, maar er lopen gesprekken. De overname zou gelden voor zo´n 80
procent van de ziekenhuiszorg zoals we die tot nu toe gewend waren, inclusief spoedeisende hulp.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23849499

St Jansdal wil failliete ziekenhuizen overnemen
Dat meldt het maandagavond in een persbericht. ,,Ziekenhuis St Jansdal ziet mogelijkheden voor
toekomstbestendige zorg in Flevoland'', staat in het bericht te lezen. De IJsselmeerziekenhuizen werden
afgelopen donderdag bankroet verklaard. Dat leverde in Harderwijk meteen extra drukte op en medewerkers
van de failliete ziekenhuizen werd gevraagd t

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-wil-failliete-ziekenhuizen-overnemen-505800

Ziekenhuis St Jansdal ziet mogelijkheden voor toekomstbestendige zorg in Flevoland
Harderwijk. Door het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen met locaties in Lelystad, Dronten, Urk en
Emmeloord, verandert er plotseling heel veel voor de inwoners van de provincie Flevoland. Voor hen zullen de
reisafstanden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis oplopen, wanneer het ziekenhuis in Lelystad definitief de deuren zou
moeten ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/928666/ziekenhuis-st-jansdal-ziet-mogelijkheden-voor-toekomstbestendige-zorg-in-
flevoland

Jansdal Harderwijk is overnamekandidaat MC IJsselmeerziekenhuis Lelystad
In een bericht dat medewerkers van het ziekenhuis in Lelystad hebben ontvangen, staat vermeld dat het St Jansdal
een voorstel bij de curator heeft gedeponeerd. Het Harderwijkse ziekenhuis heeft het plan opgevat om het
ziekenhuis in Lelystad te gaan inzetten met een dagfunctie. 80% van de ziekenhuisbezoeken in Lelystad zullen
gewoon in Lelystad ...

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/98593/jansdal-harderwijk-is-overnamekandidaat-mc-ijsselmeerziekenhuis-lelystad/
Views: 1.105

Ziekenhuis St Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor
de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis weten ...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/

Ziekenhuis St Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor
de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ziekenhuis weten ...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/
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Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
ANP Producties
LELYSTAD (ANP) - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in
Lelystad voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten
openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en
een spoedpoli in Lelystad, zo laat het ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/ar-BBP4Mw7  Views: 16.389

Jansdal wil activiteiten Lelystad overnemen
ANP
Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een
plan opgesteld voor de poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli in Lelystad, zo laat het
ziekenhuis weten. De verwachting van St Jansdal is dat de inwoners van Lelystad voor ruim 80 procent van hun
ziekenhuisbezoeken ...

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/jansdal-wil-activiteiten-lelystad-overnemen/  Views: 397

Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat meldt Omroep
Flevoland op basis van mails die zijn verspreid onder het personeel van MC IJsselmeerziekenhuizen. HARDERWIJK -
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat meldt Omroep Flevoland op

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen/2848494

St Jansdal wil groot deel ziekenhuiszorg overnemen
Kees Bakker
De overname geldt voor zo’n 80 procent van de ziekenhuiszorg zoals we die tot nu toe gewend waren,
inclusief een spoedpoli. ‘Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is altijd nauw verbonden geweest met MC
Zuiderzee. Zo hebben beide ziekenhuizen meer dan tien jaar samengewerkt in de polikliniek Dronten, maar
ook op andere zorgonderdelen werd ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/556905/st-jansdal-wil-groot-deel-ziekenhuiszorg-overnemen.html  Views: 319

St Jansdal overnamekandidaat voor ziekenhuis Lelystad
Lelystad – Het St Jansdalziekenhuis uit Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat meldt
Omroep Flevoland. De deal is nog niet voor 100 procent rond, maar er lopen gesprekken. De overname zou
gelden voor zo’n 80 procent van de ziekenhuiszorg zoals we die tot nu toe gewend waren, inclusief
spoedeisende hulp. Later meer

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/556905/st-jansdal-overnamekandidaat-voor-ziekenhuis-lelystad.html
Views: 319

Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat meldt
Omroep Flevoland op basis van mails die zijn verspreid onder het personeel van MC IJsselmeerziekenhuizen.
Vorige week werd MC IJsselmeerziekenhuizen met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten failliet
verklaard ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2349222/Ziekenhuis-Harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-Lelystad-overnemen
Views: 5.064

Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat meldt Omroep Flevoland
op basis van mails die zijn verspreid onder het personeel van MC IJsselmeerziekenhuizen.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2234120-st-jansdal-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen
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St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk wil MC ziekenhuis Lelystad overnemen
Lelystad - Omroep Flevoland meldt zojuist dat het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk de ziekenhuis zorg in de regio
Lelystad wil overnemen. Dat blijkt uit een bericht dat is verspreid onder medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen.
Volgens het ziekenhuis is de deal nog niet honderd procent rond, maar ze bevestigen...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55342459/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-wil-mc-ziekenhuis-lelystad-
overnemen.html

Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
Lelystad - RTL | Binnenland plaatste het volgende bericht op hun website: Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg
Lelystad overnemen.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55342419/ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen.html

Na ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
RTL
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad overnemen. Het Harderwijkse
ziekenhuis zal de details de komende weken verder uitwerken. St Jansdal wil de gezamenlijke polikliniek in Dronten,
samen met de huisartsen, open houden....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/290711/201810/na--ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-
overnemen

St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk wil MC ziekenhuis Lelystad overnemen
BNR Webredactie Omroep Flevoland meldt zojuist dat het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk de ziekenhuis zorg in
de regio Lelystad wil overnemen. Dat blijkt uit een bericht dat is verspreid onder medewerkers van de MC
IJsselmeerziekenhuizen. Volgens het ziekenhuis is de deal nog niet honderd procent rond, maar ze bevestigen dat
ze er mee bezig ...

  https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10359024/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-wil-mc-ziekenhuis-lelystad-
overnemen
Views: 5.617

Verslaggever Koen Peeters over mogelijke overname MC Zuiderzee
Omroep Flevoland

Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk is van plan de ziekenhuiszorg in Lelystad over te nemen. Dat blijkt uit een
bericht dat is verspreid onder medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal bevestigt de
inhoud, maar zegt dat de deal op dit moment nog niet 100% rond is. Het ziekenhuis geeft aan later vanavond met
meer informatie ...

  http://youtube.com/watch?v=pz7v457LBB8  Views: 2.449

Na faillissement: ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen | RTLZ
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad overnemen. Het Harderwijkse
ziekenhuis zal de details de komende weken verder uitwerken. St Jansdal wil de gezamenlijke polikliniek in Dronten,
samen met de huisartsen, open houden.   St Jansdal heeft de sinds het slecht ging met de IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/4467156/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg
Views: 2.787

Na faillissement: ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad overnemen. Het
Harderwijkse ziekenhuis zal de details de komende weken verder uitwerken. St Jansdal wil de gezamenlijke
polikliniek in Dronten, samen met de huisartsen, open houden.   St Jansdal heeft de sinds het slecht ging met
de IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4467156/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-
lelystad
Views: 6.636
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https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55342459/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-wil-mc-ziekenhuis-lelystad-overnemen.html
https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55342419/ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen.html
https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/290711/201810/na--ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen
https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10359024/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-wil-mc-ziekenhuis-lelystad-overnemen
http://youtube.com/watch?v=pz7v457LBB8
https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/4467156/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4467156/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad


Na faillissement: ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen – RTL
Nieuws
RTL Nieuws Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad overnemen. Het
Harderwijkse ziekenhuis zal de details de komende weken verder uitwerken. St Jansdal wil de gezamenlijke polikliniek in
Dronten, samen met de … De Stentor Omroep Gelderland AD.nl

  https://koyeba.nl/2018/10/29/algemeen/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen-
rtl-nieuws/

Na faillissement: ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad overnemen. Het Harderwijkse
ziekenhuis zal de details de komende weken verder uitwerken. St Jansdal wil de gezamenlijke polikliniek in Dronten,
samen met de huisartsen, open houden.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/928538/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-
overnemen

St Jansdal wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat blijkt uit een bericht
dat is verspreid onder de medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal bevestigt
tegenover Omroep Flevoland dat er plannen zijn, maar zegt dat de deal nog niet honderd procent rond is. "De
verwachting is dat de inwoners ...

  https://nos.nl/artikel/2257008-st-jansdal-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen.html  Views: 72.120

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
ad.nl
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal Ziekenhuis
uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De locatie Emmeloord valt...

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3919839/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-
doorstarten

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot.  Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor 
inwoners van Lelystad voor ...

  https://www.tubantia.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten%7Eaa7bacc6/
Views: 3.752

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot. Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor
inwoners van Lelystad voor tachtig ...

  https://www.bd.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/
Views: 4.043

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot. Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor
inwoners van Lelystad voor tachtig ...

  https://www.pzc.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/
Views: 1.869
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https://koyeba.nl/2018/10/29/algemeen/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen-rtl-nieuws/
https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/928538/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-overnemen
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https://www.tubantia.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten%7Eaa7bacc6/
https://www.bd.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/
https://www.pzc.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/


St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot.  Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor 
inwoners van Lelystad voor ...

  https://www.ed.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten%7Eaa7bacc6/
Views: 4.571

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot. Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor
inwoners van Lelystad voor tachtig ...

  https://www.bndestem.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/
Views: 4.875

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
Carmen Kuik
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil via een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat
staat in een bericht dat is verspreid onder medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
zegt dat het voorstel bij de curator ligt en dat het vanavond met meer informatie komt.  Het St Jansdal
bevestigt het plan om een ...

  https://www.ad.nl/lelystad/st-jansdal-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen%7Eaa7bacc6/  Views: 21.503

St Jansdal uit Harderwijk wil failliet ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot.  Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor 
inwoners van Lelystad voor ...

  https://www.ad.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliet-ziekenhuis-lelystad-doorstarten%7Eaa7bacc6/
Views: 21.503

St Jansdal uit Harderwijk wil failliet ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot.  Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor 
inwoners van Lelystad voor ...

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliet-ziekenhuis-lelystad-doorstarten%7Eaa7bacc6/
Views: 4.339

St Jansdal uit Harderwijk wil failliet ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot. Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor
inwoners van Lelystad voor tachtig ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliet-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/
Views: 1.719
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https://www.gelderlander.nl/binnenland/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliet-ziekenhuis-lelystad-doorstarten%7Eaa7bacc6/
https://www.destentor.nl/lelystad/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliet-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/


St Jansdal wil failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
Carmen Kuik
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Dat staat in een bericht
dat is verspreid onder medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal zegt dat het voorstel
bij de curator ligt en dat het vanavond met meer informatie komt. Het St Jansdal bevestigt het plan om het
failliete ziekenhuis over

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/st-jansdal-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-
overnemen~aa7bacc6/
Views: 1.719

St Jansdal uit Harderwijk wil failliete ziekenhuis Lelystad doorstarten
Olger Koopman
Er gloort hoop voor de patiënten en het personeel van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk wil met een doorstart de ziekenhuiszorg in Lelystad en Dronten overnemen. De
locatie Emmeloord valt buiten de boot. Het gaat om een concreet plan voor een dagkliniek, waardoor
inwoners van Lelystad voor tachtig ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/st-jansdal-uit-harderwijk-wil-failliete-ziekenhuis-lelystad-doorstarten~aa7bacc6/
Views: 1.719

Pim van Vliet
Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen

  https://plus.google.com/+PimvanVliet1/posts/JqhbEUQ2y5d

Na faillissement: ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen
RTL Nieuws
Het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk wil het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad overnemen. Het
Harderwijkse ziekenhuis zal de details de komende weken verder uitwerken. St Jansdal wil de gezamenlijke
polikliniek in Dronten, samen met de huisartsen, open houden. St Jansdal heeft sinds het slecht ging met de
IJsselmeerziekenhuizen, nagedacht ...

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/na-faillissement-ziekenhuis-harderwijk-wil-ziekenhuiszorg-lelystad-
overnemen/ar-BBP4tfJ?li=BBoPOOe
Views: 16.389

Ziekenhuizen staan te springen om personeel failliete ziekenhuizen
Dit geldt ook voor medewerkers van de IJsselmeerziekenhuizen die eveneens failliet zijn. Onder meer het St.
Jansdal in Harderwijk heeft extra personeel nodig. Wie op zoek is naar een nieuwe baan, wordt dringend verzocht
om daar te solliciteren. Dit meldt het Financieele Dagblad.  Bestuursvoorzitter Marcel Kuin van het Antonius
Ziekenhuis in Snee

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/45267-ziekenhuizen-staan-te-springen-om-personeel-failliete-
ziekenhuizen.html
Views: 513

Weinig optimisme over doorstart Ijsselmeerziekenhuizen
Harderwijk - Op verzoek van Zilveren Kruis, de partij met veruit de meeste verzekerden in de Flevopolder, springen de
ziekenhuizen in Zwolle, Harderwijk en Almere bij om patiënten van de failliete Ijsselmeerziekenhuizen over te nemen, zo
bericht NRC Handelsblad. Volgens een woordvoerder van het St Jansdal in Harderwijk...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/55323763/weinig-optimisme-over-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html

Weinig optimisme over doorstart Ijsselmeerziekenhuizen
Almere - Op verzoek van Zilveren Kruis, de partij met veruit de meeste verzekerden in de Flevopolder, springen de
ziekenhuizen in Zwolle, Harderwijk en Almere bij om patiënten van de failliete Ijsselmeerziekenhuizen over te nemen, zo
bericht NRC Handelsblad. Volgens een woordvoerder van het St Jansdal in Harderwijk...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-almere/55323760/weinig-optimisme-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html
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St Jansdal wil MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. "Ziekenhuis St Jansdal is in staat om
met steun van de zorgverzekeraars een toekomstbestendige en moderne ziekenhuiszorg in Lelystad te organiseren",
aldus het ziekenhuis. Het wil de huidige medewerkers en medisch specialisten van MC Zuiderzee en Polikliniek ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36355-st-jansdal-wil-mc-ijsselmeerziekenhuizen-overnemen.html

St Jansdal wil MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk wil de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. "Ziekenhuis St Jansdal is in staat om
met steun van de zorgverzekeraars een toekomstbestendige en moderne ziekenhuiszorg in Lelystad te organiseren",
aldus het ziekenhuis. Het wil de huidige medewerkers en medisch specialisten van MC Zuiderzee en Polikliniek ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36355-st-jansdal-wil-mc-ijsselmeerziekenhuizen-overnemen.html

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
ANP
29 oktober 2018 19:25 29-10-18 19:25 Laatste update: een uur geleden Update: een uur geleden
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten.
Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft
een plan opgesteld voor de ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541362/jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen.html
Views: 319.692

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
ANP
29 oktober 2018 19:25 29-10-18 19:25 Laatste update: 5 minuten geleden Update: 5 minuten geleden
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten.
Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft
een plan opgesteld voor ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5541362/jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen.html
Views: 319.692

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
ANP
29 oktober 2018 19:25 29-10-18 19:25 Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het
failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke
polikliniek in Dronten openhouden. St Jansdal heeft een plan opgesteld voor de poliklinische zorg,
diagnostische afdelingen en een ...

  https://www.nu.nl/binnenland/5541362/jansdal-wil-activiteiten-van-failliete-ziekenhuis-lelystad-overnemen.html
Views: 319.692

St Jansdal wil activiteiten van failliete ziekenhuis Lelystad overnemen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil werkzaamheden van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad voortzetten. Ook wil het,
samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. NUZakelijk

  http://nl.quoteweb.com/nl-nl/nieuws/nieuws-detail/?nid=875308

gomir
De zorg in Dronten (ook polikliniek) was al deels in handen van St Jansdal Harderwijk en wordt door die partij voortgezet.
Grootste vraagstuk wat Flevoland betreft is op er in Lelystad een ziekenhuis met klinische faciliteiten zal blijven bestaan of
dat die zorg volledig gaat draineren op Almere, Amsterdam, Heerenveen, Sneek, Zwolle en Harderwijk

  http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=135&t=1956545&start=150  Views: 304
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linnie050
Er kunnen wel lege bedden zijn maar je moet ook personeel hebben die deze patiënten in de gaten houdt. Over de
afstanden wij wonen vlakbij Harderwijk daar gaan dus de wachtlijsten nog verder omhoog. Mensen uit Lelystad gaan nu
ook richting st jansdal.

  http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=135&t=1956545&start=150  Views: 304

Concurrentie blij met personeel en patiënten van failliete ziekenhuizen | RTLZ
Lees meer: IJsselmeerziekenhuizen nu officieel bankroet: doorstart verwacht Solliciteren Het St Jansdal Ziekenhuis in
Harderwijk nodigt medewerkers van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in vacatures expliciet uit om te solliciteren. "Deze
vacature wordt gesteld in verband met de ontstane situatie bij de MC IJsselmeerziekenhuizen", staat te leze

  https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/4465171/concurrentie-staat-te-springen-om-personeel-en-patienten-van
Views: 2.668

Concurrentie blij met personeel en patiënten van failliete ziekenhuizen
Solliciteren Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk nodigt medewerkers van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen in vacatures expliciet uit om te solliciteren. "Deze vacature wordt gesteld in verband
met de ontstane situatie bij de MC IJsselmeerziekenhuizen", staat te lezen op hun site. "Ondanks dat de
situatie op korte en langere termijn nog ...

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4465171/concurrentie-staat-te-springen-om-personeel-en-patienten-van-failliete
Views: 6.435

Ziekenhuizen hard op zoek naar extra personeel
Kasper Hermans
" Teruggevraagd Het moeilijkste is misschien wel de situatie bij het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Daar
worden zelfs eerder ontslagen werknemers gevraagd om opnieuw te solliciteren voor een baan. Dit
ziekenhuis leed afgelopen jaar 4,2 miljoen euro verlies omdat het aantal patiënten hard terugliep. BEKIJK OOK
Biologisch eten verlaagt kans ...

  https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/10/ziekenhuizen-hard-op-zoek-naar-extra-personeel  Views: 22.006

'Ziekenhuizen blij met personeel van failliete ziekenhuizen'
Die kunnen volgens het ziekenhuis goed vervuld worden door het ontslagen personeel. Ook het St. Jansdal in
Harderwijk staat te springen om extra personeel van de IJsselmeerziekenhuizen. Het...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-ziekenhuizen-blij-met-personeel-van-failliete-ziekenhuizen-039/2846412

Concurrentie blij met personeel en patiënten van failliete ziekenhuizen
RTL Nieuws
Solliciteren Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk nodigt medewerkers van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen in vacatures expliciet uit om te solliciteren. "Deze vacature wordt gesteld in verband
met de ontstane situatie bij de MC IJsselmeerziekenhuizen", staat te lezen op hun site. "Ondanks dat de
situatie op korte en langere termijn nog ...

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/concurrentie-blij-met-personeel-en-pati%C3%ABnten-van-failliete-
ziekenhuizen/ar-BBOXFwO?li=BBoPOOf
Views: 15.909

Patiënten failliete IJsselmeerziekenhuizen kunnen mogelijk naar Isala voor acute zorg
Almere - Isala is samen met de omliggende ziekenhuizen (St Jansdal Harderwijk, Antonius ziekenhuis Sneek,
Flevoziekenhuis Almere en Tjongerschans Heerenveen), de ambulancediensten, de huisartsen en de zorgverzekeraar in
gesprek om te kijken hoe ondersteuning te bieden aan de zorg voor patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-almere/55293881/patienten-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-kunnen-mogelijk-
naar-isala-voor-acute-zorg.html
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'Ziekenhuizen blij met personeel van failliete ziekenhuizen'
Die kunnen volgens het ziekenhuis goed vervuld worden door het ontslagen personeel. Ook het St. Jansdal in
Harderwijk staat te springen om extra personeel. Ze vragen ontslagen medewerkers om te solliciteren. Het is
namelijk druk op de poli's nu de andere ziekenhuizen niet meer open zijn. Klaarstaan De krant meldt dat
bestuurders van andere ...

  https://nos.nl/artikel/2256587-ziekenhuizen-blij-met-personeel-van-failliete-ziekenhuizen.html  Views: 70.747

'Ziekenhuizen blij met personeel van failliete ziekenhuizen'
Die kunnen volgens het ziekenhuis goed vervuld worden door het ontslagen personeel. Ook het St. Jansdal in Harderwijk
staat te springen om extra personeel. Ze vragen ontslagen medewerkers om te solliciteren. Het is namelijk druk op de
poli's nu de andere ziekenhuizen niet meer open zijn. Klaarstaan De krant meldt dat bestuurders van andere ...

  http://www.headlines.nl/17409351/Ziekenhuizen-blij-met-personeel-van-failliete-ziekenhuizen/

Zorginstellingen zoeken extra personeel vanwege failliete ziekenhuizen
Ontslagen medewerkers mogen weer solliciteren De vraag naar personeel is ook groot in ziekenhuis St. Jansdal in
Harderwijk. Het ziekenhuis vraagt ontslagen medewerkers om weer te solliciteren. Het ziekenhuis verkeert financieel
gezien al jaren in zwaar weer. In 2017 leed het ziekenhuis een verlies van 4,2 miljoen euro, vanwege het teruglopende ...

  http://www.kijknieuws.nl/zorginstellingen-zoeken-extra-personeel-vanwege-failliete-ziekenhuizen.php

Patiënten failliete IJsselmeerziekenhuizen kunnen mogelijk naar Isala voor acute zorg
Isala is samen met de omliggende ziekenhuizen (St Jansdal Harderwijk, Antonius ziekenhuis Sneek, Flevoziekenhuis
Almere en Tjongerschans Heerenveen), de ambulancediensten, de huisartsen en de zorgverzekeraar in gesprek
om te kijken hoe ondersteuning te bieden aan de zorg voor patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://kampen.nieuws.nl/nieuws/19204/patienten-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-kunnen-mogelijk-naar-isala-acute-
zorg/
Views: 1.186

Patiënten failliete IJsselmeerziekenhuizen kunnen mogelijk naar Isala voor acute zorg
Isala is samen met de omliggende ziekenhuizen (St Jansdal Harderwijk, Antonius ziekenhuis Sneek, Flevoziekenhuis
Almere en Tjongerschans Heerenveen), de ambulancediensten, de huisartsen en de zorgverzekeraar in gesprek
om te kijken hoe ondersteuning te bieden aan de zorg voor patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/17068/17068/  Views: 1.186

'Ziekenhuizen blij met personeel van failliete ziekenhuizen'
Pov
Die kunnen volgens het ziekenhuis goed vervuld worden door het ontslagen personeel. Ook het St. Jansdal in Harderwijk
staat te springen om extra personeel. Ze vragen ontslagen medewerkers om te solliciteren. Het is namelijk druk op de
poli's nu de andere ziekenhuizen niet meer open zijn. Klaarstaan De krant meldt dat bestuurders van andere ...

  http://www.reetketel.nl/binnenland/ziekenhuizen-blij-met-personeel-van-failliete-ziekenhuizen/

Zorginstellingen zoeken extra personeel vanwege failliete ziekenhuizen
" Ontslagen medewerkers mogen weer solliciteren De vraag naar personeel is ook groot in ziekenhuis
St Jansdal in Harderwijk. Het ziekenhuis vraagt ontslagen medewerkers om weer te solliciteren. Het
ziekenhuis verkeert financieel gezien al jaren in zwaar weer. In 2017 leed het ziekenhuis een verlies van 4,2
miljoen euro, vanwege het teruglopende ...

  https://www.nu.nl/binnenland/5537354/zorginstellingen-zoeken-extra-personeel-vanwege-failliete-ziekenhuizen.html
Views: 313.688
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Naburige ziekenhuizen op zoek naar extra personeel door faillissementen
"We zullen extra middelen en personeel nodig hebben, maar de medewerkers gaan alles op alles zetten om
de zorg te realiseren", laat Kuin weten. De vraag naar personeel is ook groot in ziekenhuis St. Jansdal in
Harderwijk. Het ziekenhuis vraagt ontslagen medewerkers om weer te solliciteren. Het ziekenhuis verkeert
financieel gezien al jaren in ...

  https://www.nu.nl/algemeen/5537354/naburige-ziekenhuizen-zoek-extra-personeel-faillissementen.html
Views: 313.688

Naburige ziekenhuizen op zoek naar extra personeel door faillissementen
"We zullen extra middelen en personeel nodig hebben, maar de medewerkers gaan alles op alles zetten om
de zorg te realiseren", laat Kuin weten. De vraag naar personeel is ook groot in ziekenhuis St. Jansdal in
Harderwijk. Het ziekenhuis vraagt ontslagen medewerkers om weer te solliciteren. Het ziekenhuis verkeert
financieel gezien al jaren in ...

  https://www.nu.nl/binnenland/5537354/naburige-ziekenhuizen-zoek-extra-personeel-faillissementen.html
Views: 313.688

Zorginstellingen zoeken extra personeel vanwege failliete ziekenhuizen
"We zullen extra middelen en personeel nodig hebben, maar de medewerkers gaan alles op alles zetten om
de zorg te realiseren", laat Kuin weten. De vraag naar personeel is ook groot in ziekenhuis St. Jansdal in
Harderwijk. Het ziekenhuis vraagt ontslagen medewerkers om weer te solliciteren. Het ziekenhuis verkeert
financieel gezien al jaren in ...

  https://www.nu.nl/binnenland/5537354/zorginstellingen-zoeken-extra-personeel-vanwege-failliete-ziekenhuizen.html
Views: 313.688

Het belangrijkste regionieuws voor jou op een rijtje
Het ging om een verrassingsstaking van 24 uur. Medisch personeel - Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk
roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te komen solliciteren. Het aantal
patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is loeidruk.’’ Protest VOC Pepernoten -
Pepernoten die gemaakt ...

  https://www.destentor.nl/regio/het-belangrijkste-regionieuws-voor-jou-op-een-rijtje~a9787a49/  Views: 1.697

GLD Nieuws 26 oktober 2018
Omroep Gelderland

- Extra patiënten St Jansdal door faillissement IJsselmeerziekenhuizen - Veel overlast op het spoor door
werkzaamheden bij Dieren - Annemiek van Vleuten denkt nog niet aan stoppen Presentatie: Erik van der Pol
Meer over dit programma: https://www.omroepgelderland.nl/gldnieuws

  http://youtube.com/watch?v=Z9XvTzGeymc  Views: 12.864

'Houd rekening met langere wachttijden en minder service', waarschuwt Harderwijks
ziekenhuis
Deel dit artikel: Patiënten van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk moeten rekening houden met langere
wachttijden en een lager service niveau ... Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet graag personeel komen van
het failliete MC IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. De zorginstelling vangt veel patiënten op en kan ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2345383/Houd-rekening-met-langere-wachttijden-en-minder-service-
waarschuwt-Harderwijks-ziekenhuis
Views: 4.869
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'Houdt rekening met langere wachttijden en minder service', waarschuwt Harderwijks
ziekenhuis
HARDERWIJK - Patiënten van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk moeten rekening houden met langere wachttijden
en een lager service niveau ... Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC
IJsselmeerziekenhuis in...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/39-houdt-rekening-met-langere-wachttijden-en-minder-service-39-
waarschuwt-harderwijks-ziekenhuis/2845977

Isala hoopt op komst ontslagen medewerkers failliete IJsselmeerziekenhuizen
Rol Isala is samen met de omliggende ziekenhuizen (St Jansdal Harderwijk, Antonius ziekenhuis Sneek,
Flevoziekenhuis Almere en Tjongerschans Heerenveen), de ambulancediensten, de huisartsen en de
zorgverzekeraar in gesprek over de toekomst. Er wordt onder meer gesproken over overname of sluiting.
"Om de continuïteit van de acute zorg te ...

  https://www.rtvoost.nl/nieuws/301115/Isala-hoopt-op-komst-ontslagen-medewerkers-failliete-IJsselmeerziekenhuizen
Views: 1.809

St Jansdal: `Zorg in Polikliniek Dronten blijft gegarandeerd` (Flevopost)
Dronten - Polikliniek Dronten blijft open. Dit laat het Harderwijker ziekenhuis St Jansdal vrijdag weten. St Jansdal deelt de
polikliniek met de MC Groep.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23838564

St Jansdal: 'Zorg in Polikliniek Dronten blijft gegarandeerd'
Dronten - Polikliniek Dronten blijft open. Dit laat het Harderwijker ziekenhuis St Jansdal vrijdag weten. St
Jansdal deelt de polikliniek met de MC Groep. Ziekenhuis St Jansdal betreurt het nieuws over het faillissement
van de MC IJsselmeerziekenhuizen. 'Een dergelijke situatie heeft grote gevolgen voor de inwoners van
Flevoland en de medewerkers ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/556610/st-jansdal-zorg-in-polikliniek-dronten-blijft-gegarandeerd.html
Views: 313

St Jansdal: 'Zorg in Polikliniek Dronten blijft gegarandeerd'
Dronten - Polikliniek Dronten blijft open. Dit laat het Harderwijker ziekenhuis St Jansdal vrijdag weten. St Jansdal deelt de
polikliniek met de MC Groep.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/922912/st-jansdal-zorg-in-polikliniek-dronten-blijft-gegarandeerd

Rechter gunt failliete ziekenhuizen in Flevoland tijd voor doorstart
Jurre van den Berg
Ziekenhuis St Jansdal, dat samen met de MC Groep de polikliniek in Dronten runt, zal die zorginstelling
voortzetten. De ziekenhuizen in Sneek en Harderwijk, alsook die in Zwolle en Almere, bereiden zich voor op het
opvangen van patiënten uit de omgeving Lelystad en Noordoostpolder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
verloskunde ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechter-gunt-failliete-ziekenhuizen-in-flevoland-tijd-voor-
doorstart~bd43306b/
Views: 13.346

St Jansdal zoekt extra personeel vanwege toestroom patiënten uit Flevoland
nl zei: „We kunnen garanderen dat de polikliniek in Dronten open blijft. De zorg in polikliniek Dronten blijft
gegarandeerd.” St Jansdal probeert in te spelen op de te verwachten toestroom van patiënten vanuit Flevoland. Het
ziekenhuis staat open voor sollicitanten. „St Jansdal betreurt het nieuws over het faillissement van de MC ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-zoekt-extra-personeel-vanwege-toestroom-patienten-uit-flevoland
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Harderwijks ziekenhuis wil personeel failliet ziekenhuis Lelystad
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC
IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. De zorginstelling vangt een aantal patiënten op, maar kan daar ook extra handjes
bij gebruiken. HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/harderwijks-ziekenhuis-wil-personeel-failliet-ziekenhuis-lelystad/2845736

Personeel failliete ziekenhuizen welkom bij St Jansdal
HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal nodigt de medewerkers vanuit de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen uit om
te solliciteren bij het Harderwijkse ziekenhuis. St Jansdal heeft al patiënten van de ziekenhuizen overgenomen,
maar extra personeel is ook welkom. St Jansdal schaalde donderdag op om de zorg en patiënten van de failliete
ziekenhuizen ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/personeel-failliete-ziekenhuizen-welkom-bij-st-jansdal-504607

Personeel failliete ziekenhuizen welkom bij St Jansdal
HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal nodigt de medewerkers vanuit de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen uit om
te solliciteren bij het Harderwijkse ziekenhuis. St Jansdal heeft al patiënten van de ziekenhuizen overgenomen,
maar extra personeel is ook welkom. St Jansdal schaalde donderdag op om de zorg en patiënten van de failliete
ziekenhuizen ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/personeel-failliete-ziekenhuizen-welkom-bij-st-jansdal-504609

St Jansdalziekenhuis wil personeel failliet ziekenhuis Lelystad
HARDERWIJK - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC
IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. De zorginstelling vangt een aantal patiënten op, maar kan daar ook extra handjes
bij gebruiken. HARDERWIJK - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC
...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdalziekenhuis-wil-personeel-failliet-ziekenhuis-lelystad/2845663

Harderwijks ziekenhuis wil personeel failliet ziekenhuis Lelystad
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ziet graag personeel komen van het failliete MC
IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. De zorginstelling vangt een aantal patiënten op, maar kan daar ook extra
handjes bij gebruiken. 'Kom hier werken', zegt woordvoerster Anneke Plette. Het St Jansdal betreurt de
situatie ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2345383/Harderwijks-ziekenhuis-wil-personeel-failliet-ziekenhuis-Lelystad
Views: 4.869

Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’
Herre Stegenga
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.tubantia.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
Views: 3.709

Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’
Herre Stegenga
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.pzc.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
Views: 1.855
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/harderwijks-ziekenhuis-wil-personeel-failliet-ziekenhuis-lelystad/2845736
https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/personeel-failliete-ziekenhuizen-welkom-bij-st-jansdal-504607
https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/personeel-failliete-ziekenhuizen-welkom-bij-st-jansdal-504609
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdalziekenhuis-wil-personeel-failliet-ziekenhuis-lelystad/2845663
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2345383/Harderwijks-ziekenhuis-wil-personeel-failliet-ziekenhuis-Lelystad
https://www.tubantia.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
https://www.pzc.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/


Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’
Herre Stegenga
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
hier loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.bd.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken~a04b8fb9/
Views: 3.989

Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’
Herre Stegenga
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
hier loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.bndestem.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
Views: 4.820

Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’
Herre Stegenga
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.ed.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
Views: 4.516

Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’
Herre Stegenga
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
hier loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.ad.nl/dossier-faillissement-ziekenhuizen/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-
werken%7Ea04b8fb9/
Views: 20.878

Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’
Herre Stegenga
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
hier loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
Views: 4.298

Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: `Kom bij ons
werken!´ (De Stentor Flevoland)
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te
komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is loeidruk.´´

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23837421
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https://www.bd.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken~a04b8fb9/
https://www.bndestem.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
https://www.ed.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
https://www.ad.nl/dossier-faillissement-ziekenhuizen/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
https://www.gelderlander.nl/binnenland/oproep-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken%7Ea04b8fb9/
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23837421


Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: `Kom bij ons
werken!` (De Stentor Veluwe)
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te
komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is loeidruk.`´

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23837413

Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ´Kom bij ons
werken!´
Harderwijk - Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is loeidruk."...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55275958/oproep-st-jansdal-in-harderwijk-aan-ontslagen-
ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken.html

Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons
werken!’
De Stentor Veluwe
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te
komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is loeidruk.’’

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19368/oproep-st-jansdal-in-harderwijk-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-
ons-werken/
Views: 1.180

Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons
werken!’
De Stentor Veluwe
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te
komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is loeidruk.’’

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13160/oproep-st-jansdal-in-harderwijk-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-
ons-werken/
Views: 1.180

Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons
werken!‘
de Stentor
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
loeidruk.‘’

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2232458-st-jansdal-houdt-rekening-met-lange-wachtlijsten-na-faillissement-
ziekenhuizen-flevoland

Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons
werken!‘
Herre Stegenga
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
loeidruk.‘’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/oproep-st-jansdal-aan-ontslagen-
ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken~a04b8fb9/
Views: 1.697
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http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23837413
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55275958/oproep-st-jansdal-in-harderwijk-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken.html
https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19368/oproep-st-jansdal-in-harderwijk-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken/
https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13160/oproep-st-jansdal-in-harderwijk-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken/
https://www.stadindex.nl/harderwijk/2232458-st-jansdal-houdt-rekening-met-lange-wachtlijsten-na-faillissement-ziekenhuizen-flevoland
https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/oproep-st-jansdal-aan-ontslagen-ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken~a04b8fb9/


Oproep St. Jansdal in Harderwijk aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons
werken!’
Herre Stegenga
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op
om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is
loeidruk.’’ Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed
samengewerkt met de ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/oproep-st-jansdal-in-harderwijk-aan-ontslagen-
ziekenhuispersoneel-kom-bij-ons-werken~a04b8fb9/
Views: 1.697

Johan van Roekel
Dat is geen ramp, want het Flevoziekenhuis in Almere of het St Jansdal in Harderwijk is 15-20 minuten rijden. Dat het
Slotervaartziekenhuis niet rendabel is, kan geen verrassing zijn. Het VUmc ligt praktisch aan de overkant van de weg, en
zijn nog 3 andere reguliere ziekenhuizen binnen een straal van 5 km. Op 10 km afstand ligt ook het AMC ...

  https://www.elsevierweekblad.nl/stelling/achtergrond/2018/10/faillissement-ziekenhuizen-hoort-er-nu-eenmaal-bij-652861/?
utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=nieuwsbrief&utm_term=&utm_content=UulGQrLVK__7OVzPsOY0HA&utm_campaign=early_els_26okt18?
gigya_comment

Johan van Roekel
Dat is geen ramp, want het Flevoziekenhuis in Almere of het St Jansdal in Harderwijk zijn 15-20 minuten rijden. Dat het
Slotervaartziekenhuis niet rendabel is, kan geen verrassing zijn. Het VUmc ligt praktisch aan de overkant van de weg, en
er zijn nog 3 andere reguliere ziekenhuizen binnen een straal van 5 km. Op 10 km afstand ligt ook het AMC ...

  https://www.elsevierweekblad.nl/stelling/achtergrond/2018/10/faillissement-ziekenhuizen-hoort-er-nu-eenmaal-bij-652861/?
utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=nieuwsbrief&utm_term=&utm_content=UulGQrLVK__7OVzPsOY0HA&utm_campaign=early_els_26okt18?
gigya_comment

Ziekenhuizen in omgeving waren voorbereid op mogelijk faillissement
IJsselmeerziekenhuizen
'Ik weet dat andere ziekenhuizen zich ook hadden voorbereid. Onder andere het Sint Jansdal in Harderwijk, die al
nauw samenwerkten met de MC-groep. Zij wisten van binnenuit al wel dat het niet goed ging.' Lees ook 'Overheid
heeft een groot probleem'

  https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10358709/ziekenhuizen-in-omgeving-waren-voorbereid-op-mogelijk-
faillissement-ijsselmeerziekenhuizen
Views: 5.330

Studie yoga voor vrouwen met borstkanker laat opmerkelijke resultaten zien
Aan deze studie hebben in totaal 83 vrouwen uit drie verschillende ziekenhuizen (St. Jansdal Ziekenhuis te
Harderwijk, Flevoziekenhuis te Almere en Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven) meegedaan. Zij hadden allemaal
borstkanker stadium I tot en met III en werden willekeurig ingedeeld in twee groepen; de eerste groep werd
behandeld volgens de ...

  https://zorgkrant.nl/wetenschap-en-onderwijs/9440-studie-yoga-voor-vrouwen-met-borstkanker

Minister: deel zorg Lelystad mogelijk behouden
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. St. Jansdal
houdt ook de poli in Dronten overeind, die deel uitmaakte van het bankroete ziekenhuis in Lelystad, maar waarbij
het Harderwijker ziekenhuis al langer betrokken was. Verder gaat het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en
Almere ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45234-minister-deel-zorg-lelystad-mogelijk-behouden.html
Views: 487
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https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10358709/ziekenhuizen-in-omgeving-waren-voorbereid-op-mogelijk-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen
https://zorgkrant.nl/wetenschap-en-onderwijs/9440-studie-yoga-voor-vrouwen-met-borstkanker
https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45234-minister-deel-zorg-lelystad-mogelijk-behouden.html


Opvallende resultaten studie yoga voor vrouwen met borstkanker
Alida Budding - Hennink
Aan deze studie hebben in totaal 83 vrouwen uit drie verschillende ziekenhuizen (St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk,
Flevoziekenhuis te Almere en Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven) meegedaan. Zij hadden allemaal borstkanker
stadium I tot en met III en werden willekeurig ingedeeld in twee groepen; de eerste groep werd behandeld volgens de ...

  https://www.medicalfacts.nl/2018/10/26/opvallende-resultaten-studie-yoga-voor-vrouwen-met-borstkanker/
Views: 3.458

Minister: deel zorg Lelystad mogelijk behouden
ANP
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. ‘We hebben een grote
toeloop en we krijgen veel telefoontjes’, aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar
specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal. ‘We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/minister-deel-zorg-lelystad-mogelijk-behouden.htm
Views: 3.769

Omliggende ziekenhuizen nemen patiëntenzorg over
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat het om
ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. 'We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes', aldus de
zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/omliggende-ziekenhuizen-nemen-patientenzorg-over/

Mijn ziekenhuis is failliet, wat moet ik nu als patiënt?
Jeroen Pol
Het beste advies is om contact op te nemen met de verloskundige. Dat de acute zorg geborgd is bleek in de
nacht van woensdag op donderdag. In het St Jansdal (Harderwijk) werd een ‘Flevolands’ kindje geboren.
Verwijst mijn huisarts nog door naar een van de locaties van MC IJsselmeerziekenhuizen? Dat gebeurde
donderdag in veel gevallen wel ...

  https://www.ad.nl/lelystad/mijn-ziekenhuis-is-failliet-wat-moet-ik-nu-als-patient%7Eaef2e8b1/  Views: 20.996

Mijn ziekenhuis is failliet, wat moet ik nu als patiënt?
Jeroen Pol
Het beste advies is om contact op te nemen met de verloskundige. Dat de acute zorg geborgd is bleek in de
nacht van woensdag op donderdag. In het St Jansdal (Harderwijk) werd een ‘Flevolands’ kindje geboren.
Verwijst mijn huisarts nog door naar een van de locaties van MC IJsselmeerziekenhuizen? Dat gebeurde
donderdag in veel gevallen wel ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/mijn-ziekenhuis-is-failliet-wat-moet-ik-nu-als-
patient~aef2e8b1/
Views: 1.716

Lelystad staat machteloos bij snelle sluiting
Volgens een woordvoerder van het St Jansdal in Harderwijk meldden zich donderdag al „massaal” patiënten
uit Lelystad bij de balie. Bedden zijn er voldoende. Medewerkers, daar gaat het om. „Het is loeidruk”, zegt de
woordvoerder van het St Jansdal. „We zijn razendsnel de personele bezetting op de afdelingen verloskunde,
eerste hulp, ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/25/lelystad-staat-machteloos-bij-snelle-sluiting-a2752827  Views: 19.362

St. Jansdal schaalt op na faillissement ziekenhuizen
Harderwijk - Ziekenhuizen in de omgeving van de failliete IJsselmeerziekenhuizen hebben donderdag overlegd met
zorgverzekeraar Zilveren Kruis over het overnemen van zorg en patiënten. Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een
woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55262959/st-jansdal-schaalt-op-na-faillissement-ziekenhuizen.html
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https://www.medicalfacts.nl/2018/10/26/opvallende-resultaten-studie-yoga-voor-vrouwen-met-borstkanker/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/minister-deel-zorg-lelystad-mogelijk-behouden.htm
https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/omliggende-ziekenhuizen-nemen-patientenzorg-over/
https://www.ad.nl/lelystad/mijn-ziekenhuis-is-failliet-wat-moet-ik-nu-als-patient%7Eaef2e8b1/
https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/mijn-ziekenhuis-is-failliet-wat-moet-ik-nu-als-patient~aef2e8b1/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/25/lelystad-staat-machteloos-bij-snelle-sluiting-a2752827
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55262959/st-jansdal-schaalt-op-na-faillissement-ziekenhuizen.html


St. Jansdal schaalt op na faillissement ziekenhuizen
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat
het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken het ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/st-jansdal-schaalt-op-na-faillissement-ziekenhuizen-504333

St. Jansdal schaalt op na faillissement ziekenhuizen
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat
het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken het ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-schaalt-op-na-faillissement-ziekenhuizen-504334

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.tubantia.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 3.735

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, personeel ...

  https://www.pzc.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten~af6524d5/  Views: 1.879

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.bd.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 4.015

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.pzc.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 1.879

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.bndestem.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 4.863
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https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/st-jansdal-schaalt-op-na-faillissement-ziekenhuizen-504333
https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-schaalt-op-na-faillissement-ziekenhuizen-504334
https://www.tubantia.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
https://www.pzc.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten~af6524d5/
https://www.bd.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
https://www.pzc.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
https://www.bndestem.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/


Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, personeel ...

  https://www.bndestem.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten~af6524d5/
Views: 4.863

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.ed.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 4.553

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.ad.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 20.996

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.ad.nl/dossier-faillissement-ziekenhuizen/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-
patienten%7Eaf6524d5/
Views: 20.996

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 4.343

Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
 ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, ...

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
Views: 4.343
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https://www.ed.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
https://www.ad.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
https://www.ad.nl/dossier-faillissement-ziekenhuizen/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
https://www.gelderlander.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/
https://www.gelderlander.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten%7Eaf6524d5/


Omliggende ziekenhuizen springen bij met opvang patiënten
,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal in
Harderwijk. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal.
,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is
niet zo moeilijk, personeel ...

  https://www.destentor.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten~af6524d5/
Views: 1.716

Isala is bereid om patiënten op te vangen van failliete IJsselmeerziekenhuizen
Isala is niet het enige ziekenhuis dat zich bereid heeft verklaard om ondersteuning te bieden. Ook ziekenhuis
St Jansdal in Harderwijk, het Antonius Ziekenhuis in Sneek, het Flevoziekenhuis in Almere en het
Tjongerschans Ziekenhuis in Heerenveen willen helpen waar ze kunnen. Hulpvraag Zorgverzekeraar Zilveren
Kruis vroeg de ziekenhuizen en de ...

  https://www.rtvoost.nl/nieuws/301061/Isala-is-bereid-om-patienten-op-te-vangen-van-failliete-IJsselmeerziekenhuizen
Views: 1.794

Omliggende ziekenhuizen springen bij (Telegraaf Games)
Ziekenhuizen in de omgeving van de failliete IJsselmeerziekenhuizen hebben donderdag overlegd met zorgverzekeraar
Zilveren Kruis over het overnemen van zorg en patiënten. Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het
ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23834772

Omliggende ziekenhuizen springen bij
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder
gaat het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. „We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes”, aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken he

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2727012/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij  Views: 157.880

Omliggende ziekenhuizen springen bij
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat
het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken het ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-23722366.html  Views: 2.260

Omliggende ziekenhuizen springen bij
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat
het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken het ...

  https://www.lc.nl/binnenland/Omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-23722350.html  Views: 2.402

Omliggende ziekenhuizen springen bij
ANP
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat het
om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes”, aldus
de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken
het

  https://nieuws.nl/algemeen/20181025/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij/  Views: 1.063
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https://www.destentor.nl/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-met-opvang-patienten~af6524d5/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/301061/Isala-is-bereid-om-patienten-op-te-vangen-van-failliete-IJsselmeerziekenhuizen
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23834772
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2727012/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij
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https://nieuws.nl/algemeen/20181025/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij/


Omliggende ziekenhuizen springen bij
ANP
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat
het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken het ...

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij.3167390.lynkx  Views: 519

Omliggende ziekenhuizen springen bij
Verder gaat het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg,
ze merken het allemaal. ,,We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij  Views: 1.358

St Jansdal houdt rekening met langere wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen
Flevoland
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met langere wachtlijsten voor patiënten nu de MC
IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet zijn verklaard. Dat zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur
van het St Jansdal. HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met langere ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-houdt-rekening-met-langere-wachtlijsten-na-faillissement-
ziekenhuizen-flevoland/2844945

Omliggende ziekenhuizen springen bij
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat het om
ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. „We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes”, aldus de
zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken he

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij-1.1522924  Views: 351

St Jansdal houdt rekening met lange wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen
Flevoland
Harderwijk - St Jansdal houdt rekening met lange wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen Flevoland Ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk houdt rekening met lange wachtlijsten voor patiënten nu de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland
failliet zijn verklaard.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55259935/st-jansdal-houdt-rekening-met-lange-wachtlijsten-na-
faillissement-ziekenhuizen-flevoland.html

St Jansdal houdt rekening met lange wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen
Flevoland
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met lange wachtlijsten voor patiënten nu de MC
IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet zijn verklaard. Dat zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur
van het St Jansdal. HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met lange ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-houdt-rekening-met-lange-wachtlijsten-na-faillissement-
ziekenhuizen-flevoland/2844870

St Jansdal houdt rekening met lange wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen
Flevoland
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met lange wachtlijsten voor patiënten nu
de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet zijn verklaard. Dat zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad
van Bestuur van het St Jansdal. Hoewel het faillissement donderdag bekend is geworden, zag het ziekenhuis
in ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2344120/St-Jansdal-houdt-rekening-met-lange-wachtlijsten-na-faillissement-
ziekenhuizen-Flevoland
Views: 4.897
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St Jansdal houdt rekening met langere wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen
Flevoland
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met langere wachtlijsten voor patiënten nu
de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet zijn verklaard. Dat zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad
van Bestuur van het St Jansdal. Hoewel het faillissement donderdag bekend is geworden, zag het ziekenhuis
in ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2344120/St-Jansdal-houdt-rekening-met-langere-wachtlijsten-na-faillissement-
ziekenhuizen-Flevoland
Views: 4.897

St Jansdal houdt rekening met langere wachtlijsten na faillissement ziekenhuizen
Flevoland
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk houdt rekening met langere wachtlijsten voor patiënten nu de MC
IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland failliet zijn verklaard. Dat zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van
het St Jansdal.

  https://buren.nieuws.nl/knipsels/3234/st-jansdal-houdt-rekening-met-langere-wachtlijsten-na-faillissement-ziekenhuizen-
flevoland/
Views: 1.063

St Jansdal O G verpleegkundige
Werken bij St Jansdal

St Jansdal O&G verpleegkundige

  http://youtube.com/watch?v=Eryqvh9Wgbo

Omliggende ziekenhuizen springen bij
ANP Producties
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder
gaat het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes", aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken het ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij/ar-BBOSXfA  Views: 15.915

Omliggende ziekenhuizen springen bij
ANP
Dat gebeurt inmiddels volop, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Verder gaat
het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. ,,We hebben een grote toeloop en we krijgen veel
telefoontjes”, aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli,
verloskundige zorg, ze merken het

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/omliggende-ziekenhuizen-springen-bij/  Views: 386

Kroegentocht voor Harderwijkse ouders
De avond wordt in samenwerking met het ziekenhuis St Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West
en de horeca Harderwijk gehouden. AANMELDEN Ouders/verzorgers van een kind tussen de 13 en 18 jaar
kunnen zich aanmelden tot maandag 29 oktober. Aanmelden kan via kroegentocht@harderwijk.nl. Vermeld
daarbij uw naam en het aantal personen ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/kroegentocht-voor-harderwijkse-ouders-504202

Kroegentocht voor Harderwijkse ouders
De avond wordt in samenwerking met het ziekenhuis St Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West
en de horeca Harderwijk gehouden. AANMELDEN Ouders/verzorgers van een kind tussen de 13 en 18 jaar
kunnen zich aanmelden tot maandag 29 oktober. Aanmelden kan via kroegentocht@harderwijk.nl. Vermeld
daarbij uw naam en het aantal personen ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/kroegentocht-voor-harderwijkse-ouders-504209
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Alle hens aan dek in Harderwijk na faillissement ziekenhuizen Flevoland
Harderwijk - Medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben het extra druk nu de MC
IJsselmeerziekenhuizen uit Flevoland vanmorgen failliet zijn verklaard.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55254779/alle-hens-aan-dek-in-harderwijk-na-faillissement-
ziekenhuizen-flevoland.html

'Opvallende resultaten studie yoga voor vrouwen met borstkanker'
Aan deze studie hebben in totaal 83 vrouwen uit drie verschillende ziekenhuizen (St. Jansdal Ziekenhuis te
Harderwijk, Flevoziekenhuis te Almere en Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven) meegedaan. Zij hadden
allemaal borstkanker stadium I tot en met III en werden willekeurig ingedeeld in twee groepen; de eerste
groep werd behandeld volgens de ...

  https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/268120/opvallende-resultaten-studie-yoga-voor-vrouwen-met-borstkanker.html
Views: 554

Alle hens aan dek in Harderwijk na faillissement ziekenhuizen Flevoland
HARDERWIJK - Medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben het extra druk nu de MC
IJsselmeerziekenhuizen uit Flevoland vanmorgen failliet zijn verklaard. 'We merken een toeloop in het aantal
patiënten', zegt woordvoerder Anneke Plette van het St Jansdal. HARDERWIJK - Medewerkers van het ziekenhuis St
Jansdal in ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/alle-hens-aan-dek-in-harderwijk-na-faillissement-ziekenhuizen-
flevoland/2844633

Meer patiënten en sollicitaties in Harderwijk na faillissement ziekenhuizen Flevoland
Deel dit artikel: Medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben het extra druk nu de MC
IJsselmeerziekenhuizen uit Flevoland vanmorgen failliet zijn verklaard. 'We merken een toeloop in het aantal
patiënten', zegt woordvoerder Anneke Plette van het St Jansdal. 'Wij doen er echt alles aan om ervoor te
zorgen dat er ook nu ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2344096/Meer-patienten-en-sollicitaties-in-Harderwijk-na-faillissement-
ziekenhuizen-Flevoland
Views: 4.897

Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen komt hard aan bij personeel
Herre Stegenga en André Valkeman
Dit is rampzalig, ook voor de patiënten.‘’ Het is een onzekere tijd voor de medewerkers, aldus Hiemstra.
Volgens het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is de laatste tijd al een toename zichtbaar van het aantal
sollicitanten uit de polder, dat verbaast haar niets. ,,Mensen gaan om zich heen kijken. Dit heeft grote
persoonlijke consequentie

  https://www.destentor.nl/flevoland/faillissement-mc-ijsselmeerziekenhuizen-komt-hard-aan-bij-personeel~acb0b4a5/
Views: 1.716

Polikliniek Dronten blijft gewoon open, ondanks faillissement MC
IJsselmeerziekenhuizen
nu sinds een half uur en het enige dat ik kan zeggen is dat wij onze werkzaamheden in Dronten onverminderd
voortzetten”, zegt Anneke Plette namens ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk in een reactie. Burgemeester Aat de
Jonge zegt over de polikliniek aan het Zwart Water: „Ik heb me laten uitleggen dat wàt er ook gebeurt in Lelystad,
het in ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/polikliniek-dronten-blijft-gewoon-open-ondanks-faillissement-mc-
ijsselmeerziekenhuizen

Door faillissement Lelystad is zieke baby de dupe
Daarbij wordt dan ook gebruikgemaakt van goede contacten met omliggende ziekenhuizen, zoals Isala in
Zwolle en Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.” Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam
ziet De Bruin geen doorstartmogelijkheden. Dat hospitaal besloot woensdag geen nieuwe patiënten meer op
te nemen ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/door-faillissement-lelystad-is-zieke-baby-de-dupe-1.1522809  Views: 351
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MC IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet
Polikliniek in Dronten blijft open De polikliniek in Dronten, die gezamenlijk wordt gerund door het St Jansdal
ziekenhuis uit Harderwijk en MC IJsselmeerziekenhuizen, blijft open. Dit verzekert burgemeester Aat de Jonge.
In welke vorm dit zal gebeuren, na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen, is nog niet duidelijk ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/10/25/mc-ijsselmeerziekenhuizen-zijn-failliet  Views: 451

MC IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet
Polikliniek in Dronten blijft open De polikliniek in Dronten, die gezamenlijk wordt gerund door het St Jansdal
ziekenhuis uit Harderwijk en MC IJsselmeerziekenhuizen, blijft open. Dit verzekert burgemeester Aat de Jonge.
In welke vorm dit zal gebeuren, na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen, is nog niet duidelijk ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/556423/mc-ijsselmeerziekenhuizen-zijn-failliet.html  Views: 312

Koortsachtige activiteit rond opvang MC-patiënten
De ziekenhuizen die zich buigen over de situatie rond de IJsselmeerziekenhuizen zijn het St. Jansdal in Harderwijk, het
Antonius Ziekenhuis in Sneek, Isala in Zwolle en het Flevoziekenhuis in Almere. De gevolgen van het faillissement doen
zich nu al voelen, zegt een woordvoerster van St. Jansdal .“We hebben een grote toeloop en we krijgen veel

  https://www.skipr.nl/actueel/id36335-koortsachtige-activiteit-rond-opvang-mc-patienten.html

Kroegentocht voor ouders over alcohol, drugs en uitgaan
: Gemeente
De avond wordt in samenwerking met het ziekenhuis St Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West en de
horeca Harderwijk georganiseerd.

  https://harderwijk.nieuws.nl/gemeente/98506/kroegentocht-ouders-alcohol-drugs-en-uitgaan/  Views: 1.188

Dreigende sluiting ziekenhuis verontrust Urkers
Daarbij wordt dan ook gebruik gemaakt van goede contacten met omliggende ziekeknhuizen, zoals Isala in
Zwolle en Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben de afgelopen drie dagen ongeveer 24 uur per dag bezig
met deze zaak.” Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam ziet De Bruin geen
doorstartmogelijkheden ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/dreigende-sluiting-ziekenhuis-verontrust-urkers-1.1522621  Views: 358

Ook kindergeneeskunde Lelystad dicht, FNV: donderdag D-Day voor ziekenhuizen
Andre Valkeman | Gerald Meijer | Ewoud ten Kleij
Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met
Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek ...

  https://www.ad.nl/lelystad/ook-kindergeneeskunde-lelystad-dicht-fnv-donderdag-d-day-voor-
ziekenhuizen%7Ea058bd34/
Views: 21.153

Ook kindergeneeskunde Lelystad dicht, FNV: donderdag D-Day voor ziekenhuizen
Andre Valkeman | Gerald Meijer | Ewoud ten Kleij
Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met
Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek. Koolman: ,,De
IJsselmeerziekenhuize

  https://www.destentor.nl/lelystad/ook-kindergeneeskunde-lelystad-dicht-fnv-donderdag-d-day-voor-
ziekenhuizen~a058bd34/
Views: 1.732
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Andre Valkeman | Gerald Meijer | Ewoud ten Kleij
Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met
Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek. Koolman: ,,De
IJsselmeerziekenhuize

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/ook-kindergeneeskunde-lelystad-dicht-fnv-
donderdag-d-day-voor-ziekenhuizen~a058bd34/
Views: 1.732

FNV: donderdag D-day voor IJsselmeerziekenhuizen
Andre Valkeman
Dan hadden verzekeraars meer noodzaak gezien de Flevolandse ziekenhuizen open te houden.’’ Maar met
Isala in Zwolle en het Sint Jansdal in Harderwijk zijn er twee ziekenhuizen met overcapaciteit. ,,Die zijn relatief
dichtbij.’’ In Emmeloord is bovendien het Antonius uit Sneek actief met een polikliniek. Koolman: ,,De
IJsselmeerziekenhuize

  https://www.destentor.nl/lelystad/fnv-donderdag-d-day-voor-ijsselmeerziekenhuizen~a058bd34/  Views: 1.732

„Serieus onderzoek naar doorstart ziekenhuis Lelystad”
Daarbij wordt dan ook gebruik gemaakt van goede contacten met omliggende ziekenhuizen, zoals Isala in
Zwolle en Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Ik ben de afgelopen drie dagen ongeveer 24 uur per dag bezig
met deze zaak.” Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam ziet De Bruin geen
doorstartmogelijkheden ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/serieus-onderzoek-naar-doorstart-ziekenhuis-lelystad-1.1522610  Views: 358

Geboorteloket St Jansdal gesloten op 29 oktober
Harderwijk - Gemeente Harderwijk plaatste het volgende bericht op hun website: Geboorteloket St Jansdal gesloten op 29
oktober.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55216652/geboorteloket-st-jansdal-gesloten-op-29-oktober.html

Geboorteloket St Jansdal Harderwijk gesloten op 29 oktober
: Harderwijk Nieuws RSS
Maandag 29 oktober is het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal gesloten. Het is wel mogelijk om die dag aangifte
van geboorte te doen in het Huis van de Stad. Dit kan van 9.00 tot 12.30 uur. Het bericht Geboorteloket St Jansdal
gesloten op 29 oktober verscheen eerst op Harderwijk.

  https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/10831/geboorteloket-st-jansdal-harderwijk-gesloten-op-29-oktober/
Views: 1.193

Geboorteloket St Jansdal gesloten op 29 oktober
: Gemeente
Maandag 29 oktober is het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal gesloten. Het is wel mogelijk om die dag aangifte
van geboorte te doen in het Huis van de Stad. Dit kan van 9.00 tot 12.30 uur.

  https://harderwijk.nieuws.nl/gemeente/98466/geboorteloket-st-jansdal-gesloten-op-29-oktober/
Views: 1.193
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