
Berichten
Gastvrouwen stellen patiënten op hun gemak in poli: „We lijken wel een
vriendinnengroep”
[…] En àls er iets gebeurt, weten de gastvrouwen dat ze het niet alleen moeten oplossen. Dan vraag je er iemand bij
en los je het samen op.” Tot voor kort was dit een polikliniek voor St Jansdal èn MC Zuiderzee. Werkten jullie voor
beide ziekenhuizen? „De poli was van St Jansdal, de MC Groep en de huisartsen uit de gemeente Dronten en wij […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/gastvrouwen-stellen-patienten-op-hun-gemak-in-poli-we-lijken-wel-een-
vriendinnengroep

Ambulance harderwijk A1 naar st jansdal
Stijn foppen

Ambulance harderwijk A1 naar st jansdal

  http://youtube.com/watch?v=R43q61bkOFY  Views: 3

BeekmanKlinieken verliest kort geding tegen ziekenhuis
[…] kliniek plastisch chirurgie uitvoerde in het Lelystadse ziekenhuis, hebben het kort geding dat zij
aanspanden tegen de curatoren van het failliete MC Zuiderzee en het St Jansdal, dat het ziekenhuis overnam,
verloren. De curatoren en ziekenhuis St Jansdal werden door BeekmanKlinieken beticht van ‘het ronselen van
patiënten’, maar de rechter […]

  https://flevopost.nl/artikel/1023950/beekmanklinieken-verliest-kort-geding-tegen-ziekenhuis.html  Views: 314

'Goede zorg dichtbij huis, dat is belangrijk'
[…] Zo werd er flink gelobbyd richting de woordvoerders van de Tweede Kamer, is er veel overleg met de
minister, het St Jansdal, de provincie, de andere Flevolandse gemeenten, met de Inspectie Gezondheidszorg en
nog meer partijen. ‘Wat we hadden komt nooit meer terug, maar we willen wel graag dat er meer komt dan er nu
is […]

  https://flevopost.nl/artikel/1023378/goede-zorg-dichtbij-huis-dat-is-belangrijk.html  Views: 316

St Jansdal staat er financieel goed voor
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk heeft over 2018 een positief resultaat behaald van EUR 2,4 miljoen. In
2017 werd nog een verlies geleden van EUR 4,2 miljoen. Het rendement over 2018 bedraagt 1,4%. Deze sterke
resultaatsverbetering komt voornamelijk door hogere productie, een efficiënte bedrijfsvoering...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60578013/st-jansdal-staat-er-financieel-goed-voor.html
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