
Berichten
Kamer accepteert beperkte spoedpoli Lelystad [video]
Lelystad - Een meerderheid van de Tweede Kamer legt zich er bij neer dat het ziekenhuis in Lelystad geen volledige
spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde meer krijgt. Wel willen fracties weten hoe de huidige spoedpoli van het St
Jansdal en de geboortezorg in Flevoland kunnen worden verbeterd...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64533569/kamer-accepteert-beperkte-spoedpoli-lelystad-video.html

Kamer accepteert beperkte spoedpoli Lelystad
Omroep Flevoland

[…] Wel willen fracties weten hoe de huidige spoedpoli van het St Jansdal en de geboortezorg in Flevoland
kunnen worden verbeterd. Dat blijkt uit schriftelijke opmerkingen en vragen van de fracties over de
ziekenhuiszorg in Flevoland. De Tweede Kamer voert hierover donderdag een overleg met minister Bruno Bruins
(Medische Zorg).

  http://youtube.com/watch?v=5CbN6wMwYlM  Views: 11.100

Kamer accepteert beperkte spoedpoli Lelystad
[…] Wel willen fracties weten hoe de huidige spoedpoli van het St Jansdal en de geboortezorg in Flevoland kunnen
worden verbeterd. Dat blijkt uit schriftelijke opmerkingen en vragen van de fracties over de ziekenhuiszorg in Flevoland.
De Tweede Kamer voert hierover donderdag een overleg met minister Bruno Bruins (Medische Zorg)....

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/kamer-accepteert-beperkte-spoedpoli-lelystad/3310017

Buurtbus Harderwijk zoekt chauffeurs en chauffeuses voor de route Harderwijk-
Ermelo
[…] Wij rijden met een comfortabele 8-persoons Mercedes Sprinter bus van station Harderwijk naar ’t Weitje in
Ermelo. De route gaat via St. Jansdal, Centrum, Bouw & Infrapark, Sonnevanck, Ullerberg en de Generaal
Spoorkazerne, visa versa. Waardering Als buurtbuschauffeur/-chauffeuse krijg je geen geldelijke vergoeding, maar
wel de waardering van je

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/105720/buurtbus-harderwijk-zoekt-chauffeurs-en-chauffeuses-voor-de-route-
harderwijk-ermelo/
Views: 857

Water stroomt weer in Lelystad na leidingbreuk met grote gevolgen
Gep Leeflang en Herre Stegenga
[…] ,,Ik ben wel iets gewend’’, haalde hij de schouders op over de tijdelijke overlast. ,,Vroeger op de camping
deden we dat ook zo.’’ Ziekenhuis Ziekenhuis St. Jansdal is niet in problemen geweest door de
waterleidingbreuk, zegt woordvoerster Francisca Toes. ,,Wij hebben een noodreservoir om waterstoringen op
te vangen […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/water-stroomt-weer-in-lelystad-na-leidingbreuk-met-grote-gevolgen~ad59a13d/
Views: 3.389

Buurtbus Harderwijk zoekt chauffeurs/chaufeuses
[…] Wij rijden met een comfortabele 8-persoons Mercedes Sprinter bus van station Harderwijk naar 't Weitje in
Ermelo. De route gaat via St. Jansdal, Centrum, Bouw & Infrapark, Sonnevanck, Ullerberg en de Generaal
Spoorkazerne, visa versa. Als buurtbuschauffeur/-chauffeuse krijg je geen geldelijke vergoeding, maar wel de
waardering van je passagiers […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws/lokaal/maatschappelijk/buurtbus-harderwijk-zoekt-chauffeurschaufeuses-
662803
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Beekman Klinieken is failliet verklaard
[…] De plastisch chirurgen waren voorheen gevestigd in MC Zuiderzee, dat vorig jaar failliet ging en werd
overgenomen door St Jansdal uit Harderwijk. In het ziekenhuis was geen plek meer voor alle specialisten.

  https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/19755/beekman-klinieken-is-failliet-verklaard.aspx
Views: 12.751

Gezamenlijk schouderspreekuur in polikliniek Nijkerk  
Aalt Guliker
Mensen met schouderproblemen kunnen voor een goede behandeling terecht in de polikliniek van
Ziekenhuis St Jansdal in Gezondheidscentrum Corlaer in Nijkerk. Orthopeed Pieter de Jong (St Jansdal) en
schouderfysiotherapeut Gert van Dasler (Fysio Corlaer) houden daar om de twee weken op dinsdagochtend
gezamenlijk spreekuur. Doel van dit spreekuur is […]

  https://www.nijkerkerveen.org/gezamenlijk-schouderspreekuur-in-polikliniek-nijkerk/

Gezamenlijk schouderspreekuur in polikliniek Nijkerk
Ely Hackmann
Mensen met schouderproblemen kunnen voor een goede behandeling terecht in de polikliniek van Ziekenhuis St
Jansdal in Gezondheidscentrum Corlaer. Orthopeed Pieter de Jong (St Jansdal) en schouderfysiotherapeut Gert van
Dasler (Fysio Corlaer) houden daar om de twee weken op dinsdagochtend gezamenlijk spreekuur. Doel van dit
spreekuur is om bij […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/136709/gezamenlijk-schouderspreekuur-in-polikliniek-nijkerk/  Views: 841

Gezamenlijk schouderspreekuur in polikliniek Nijkerk Â 
Nijkerkerveen.org
Mensen met schouderproblemen kunnen voor een goede behandeling terecht in de polikliniek van Ziekenhuis St Jansdal
in Gezondheidscentrum Cor...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/gezamenlijk-schouderspreekuur-in-polikliniek-nijkerk-

Beekman Klinieken failliet verklaard
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd
onenigheid met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de
werving van patiënten en het inzien van dossiers.

  https://www.ad.nl/flevoland/beekman-klinieken-failliet-verklaard%7Ea2ae64a3/  Views: 28.488

Beekman Klinieken Hilversum (plastische chirurgie) is failliet verklaard, curator
onderzoekt doorstart
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd
onenigheid met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de
werving van patiënten en het inzien van dossiers.

  https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191122_22999446/beekman-klinieken-hilversum-plastische-chirurgie-is-
failliet-verklaard-curator-onderzoekt-doorstart
Views: 978

Beekman Klinieken Hilversum (plastische chirurgie) is failliet verklaard, curator
onderzoekt doorstart
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met
ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het
inzien van dossiers.

  https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20191122_22999446/beekman-klinieken-hilversum-plastische-chirurgie-is-
failliet-verklaard-curator-onderzoekt-doorstart
Views: 1.378
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Beekman Klinieken failliet verklaard
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met
ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het
inzien van dossiers.

  https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20191122_39109327/beekman-klinieken-failliet-verklaard  Views: 1.378

Beekman Klinieken failliet verklaard
ANP
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid
met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van
patiënten en het inzien van dossiers.

  https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191122_39109327/beekman-klinieken-failliet-verklaard
Views: 978

Beekman Klinieken failliet verklaard
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd
onenigheid met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de
werving van patiënten en het inzien van dossiers.

  https://www.transport-online.nl/site/109347/beekman-klinieken-failliet-verklaard/  Views: 1.220

Beekman Klinieken failliet verklaard
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met
ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het
inzien van dossiers.

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/beekman-klinieken-failliet-verklaard-1.1612246  Views: 349

Beekman Klinieken is failliet verklaard
[…] De plastisch chirurgen waren voorheen gevestigd in MC Zuiderzee, dat vorig jaar failliet ging en werd
overgenomen door St Jansdal uit Harderwijk. In het ziekenhuis was geen plek meer voor alle specialisten. Ook
het huurcontract van Beekman Klinieken werd beëindigd. De plastisch chirurgen zetten vanaf maandag 5
augustus hun werk voort in het pand

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1063670/beekman-klinieken-is-failliet-verklaard.html  Views: 601

Beekman Klinieken is failliet verklaard
[…] De plastisch chirurgen waren voorheen gevestigd in MC Zuiderzee, dat vorig jaar failliet ging en werd
overgenomen door St Jansdal uit Harderwijk. In het ziekenhuis was geen plek meer voor alle specialisten. Ook
het huurcontract van Beekman Klinieken werd beëindigd. De plastisch chirurgen zetten vanaf maandag 5
augustus hun werk voort in het pand

  https://flevopost.nl/artikel/1063670/beekman-klinieken-is-failliet-verklaard.html  Views: 531

Beekman Klinieken failliet verklaard
ANP
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er onenigheid met ziekenhuis St
Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het inzien van
dossiers.

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/beekman-klinieken-failliet-verklaard.htm
Views: 2.937

Faillissement voor Beekman Klinieken
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met
ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het
inzien van dossiers. Lees ook: Nieuws clock 16-07-2018 Nieuws clock 14-03-2019 Nieuws clock 19-10-2018

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/faillissement-voor-beekman-klinieken/
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Beekman Klinieken failliet verklaard
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met
ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het
inzien van dossiers. (ANP)

  https://www.skipr.nl/actueel/id40419-beekman-klinieken-failliet-verklaard.html

Van Basisgegevensset Zorg naar Artificial Intelligence
nvzziekenhuizen

Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO uit ziekenhuis St Jansdal, vertelt waarom de Basisgegevensset Zorg
ontwikkeld is. Ook geeft hij voorbeelden van waar eenheid van taal toe kan leiden: gebruik van AI-toepassingen
voor betere zorg. Eenheid van taal is de kern van de informatiestandaard Basisgegevensset Zorg (BgZ)
ontwikkeld door […]

  http://youtube.com/watch?v=qVfzKP45EvE  Views: 53

Personeel St Jansdal voert actie
RTV Nunspeet

Personeel St Jansdal voert actie

  http://youtube.com/watch?v=nFEA9Bn0gh4  Views: 354

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking (De
Stentor Veluwe)
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de landelijke
stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25064232

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
Lelystad - Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de
landelijke stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64372266/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-
staking.html

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
Hemmy van Reenen
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de
landelijke stakingsdag van ziekenhuispersoneel. Achttien afdelingen van het ziekenhuis draaien
zondagdiensten. In de hal van het ziekenhuis deelt het verplegend personeel folders uit aan bezoekers.
Onder meer de afdeling radiologie en de […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-
staking~ad09054b/
Views: 3.401

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
De Stentor Veluwe
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de landelijke
stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/24797/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-staking/
Views: 950

NEUTRAAL
22/11/2019
00:00
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
21/11/2019
09:19
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
20/11/2019
17:37
1 week geleden

NEUTRAAL
20/11/2019
15:01
1 week geleden

NEUTRAAL
20/11/2019
14:07
1 week geleden

NEUTRAAL
20/11/2019
14:00
1 week geleden

NEUTRAAL
20/11/2019
13:00
1 week geleden

Berichten 4

https://www.skipr.nl/actueel/id40419-beekman-klinieken-failliet-verklaard.html
http://youtube.com/watch?v=qVfzKP45EvE
http://youtube.com/watch?v=nFEA9Bn0gh4
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25064232
https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64372266/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-staking.html
https://www.destentor.nl/harderwijk/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-staking~ad09054b/
https://hattem.nieuws.nl/knipsels/24797/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-staking/


Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
De Stentor Veluwe
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de landelijke
stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/34176/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-staking/
Views: 851

Kijk hier wat jouw ziekenhuis vandaag doet met de landelijke staking
[…] 00 uur. Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk In Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk worden namens de
vakbonden flyers uitgedeeld aan patiënten. Om 12 […] Nijkerk), Rijnstate in Arnhem (Zuid) en Zevenaar,
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, St Jansdal in Harderwijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix in
Winterswijk, Ziekenhuis […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430228/Kijk-hier-wat-jouw-ziekenhuis-vandaag-doet-met-de-landelijke-staking
Views: 4.873

Vier projecten geselecteerd voor openbare AI-opdracht rond jubileum M&I/Partners
Wouter Hoeffnagel
[…] 000 euro, wat gelijk staat aan ongeveer 600 tot 700 uur. Projectvoorstellen van Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch
Ziekenhuis en Ziekenhuis St Jansdal strijden begin december voor het jubileumcadeau. De afgelopen periode heeft de
voorselectie van de ingediende projectvoorstellen voor de beste AI-toepassing in zorg en/of overheid plaatsgevonden […]

  https://dutchitchannel.nl/635023/vier-projecten-geselecteerd-voor-openbare-ai-opdracht-rond-jubileum-meni-
partners.html
Views: 145
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