
Berichten
St Jansdal blij met motie voor slimme zorg thuis
Ziekenhuis St Jansdal, dat 1 maart de zorg overneemt in Lelystad, is blij met de motie over e-health die dinsdag is
aangenomen in de Tweede Kamer. In de motie van ChristenUnie en VVD staat dat Flevoland de koploper moet worden op
het gebied van digitale zorg en daarbij is een prominente rol weggelegd voor St Jansdal. Slimme zorg thuis "Het is een […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-blij-met-motie-voor-slimme-zorg-thuis/2994074

Kamer: Flevoland moet koploper digitale zorg worden
[…] Een motie van de ChristenUnie en VVD werd dinsdagmiddag aangenomen. De Kamer roept het kabinet op om te
overleggen met het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk dat de zorg in Lelystad overneemt en met andere zorginstellingen,
zorgverzekeraars en gemeenten. Het St...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/kamer-flevoland-moet-koploper-digitale-zorg-worden/2993434

Tweede Kamer praat over aanrijdtijden
[…] ,,De nu, door St. Jansdal, voorgestelde zorgvoorziening is niet de adequate zorg waar de inwoners recht op
hebben'', laat een woordvoerder van de stichting weten. Deze week wordt er in Tweede Kamer gestemd over de
motie van Lilianne Ploumen (PvdA) die wil dat de regering met spoed onderzoekt in hoeveel en in welke gevallen er
sprake is geweest va

  https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/16046-tweede-kamer-praat-over-aanrijdtijden

Kopers staan nog niet te dringen voor apparatuur IJsselmeerziekenhuizen
Gep Leeflang
[…] Het gaat om apparatuur die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal niet in gebruik wil nemen na de
overname van de ziekenhuiszorg in Lelystad. De spullen worden in opdracht van de curator geveild. Een mri
scansysteem zou het klapstuk van de veiling moeten worden. Daarop is inmiddels een bod van 10.050 euro
uitgebracht. Niet alles levert zoveel op […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/kopers-staan-nog-niet-te-dringen-voor-apparatuur-
ijsselmeerziekenhuizen~aed6131b/
Views: 3.453

‘Tussenvormen spoedzorg leiden tot verwarring’
Ilse Kleijne
[…] Kamerleden vroegen minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in te grijpen, zodat er daar na overname een volwaardige
SEH-afdeling zou blijven. Overnamepartij St Jansdal liet weten dat niet te kunnen. Wel zal St Jansdal in Lelystad een
spoedpoli inrichten, voor veelvoorkomende ‘laagcomplexe spoedzorgvragen’ zoals het behandelen van snij- en […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/tussenvormen-spoedzorg-leiden-tot-verwarring.htm
Views: 3.538

Medische apparatuur failliete IJsselmeerziekenhuizen onder de hamer
[…] De ziekenhuiszorg in Lelystad in omgeving wordt grotendeels overgenomen door het St Jansdal
Ziekenhuis uit Harderwijk, maar de apparatuur gaat niet over naar de nieuwe eigenaar. Volgens Omroep
Flevoland is dat omdat St Jansdal in Lelystad graag dezelfde spullen wil hebben als in Harderwijk. Op enkele
grote apparaten kan daarom nu online geboden […]

  https://nos.nl/artikel/2272557-medische-apparatuur-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-onder-de-hamer.html
Views: 73.774

Overbodige apparatuur failliete MC Groep wordt geveild
[…] Op de website wordt onder meer een 15 jaar oude MRI-scanner aangeboden. Ook worden er kopers gezocht voor
een aantal röntgensystemen. Ziekenhuis St Jansdal gaat de ziekenhuiszorg in Lelystad en omgeving overnemen, maar
neemt niet alle apparatuur van de failliet verklaarde MC Groep over. Dat heeft te maken met het feit dat St Jansdal in
Harderwij

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/overbodige-apparatuur-failliete-mc-groep-wordt-geveild/2992524
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Herinner je je Harderwijk: Stedelijk Ziekenhuis
Harderwijkse zaken | Harderwijk plaatste op 17 februari 2019 het volgende bericht op hun website: 'Herinner je je
Harderwijk: Stedelijk Ziekenhuis. Harderwijk - Deze week een oude foto van het Stedelijk Ziekenhuis.'

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/57970405/herinner-je-je-harderwijk-stedelijk-ziekenhuis.html

Militaire operatie voor opening St Jansdal Lelystad: 15.000 patiënten krijgen
telefoontje of brief (De Stentor Flevoland)
Ziekenhuis St Jansdal belt en schrijft vanaf vandaag 15.000 patiënten in voor een afspraak in het nieuwe St Jansdal
Lelystad. Over ruim twee weken - op maandag 4 maart - opent de Harderwijkse zorgorganisatie de ziekenhuisvoorziening
in Lelystad. Een operatie die met militaire precisie wordt voorbereid.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24242821

Militaire operatie voor opening St Jansdal Lelystad: 15.000 patiënten krijgen
telefoontje of brief
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal belt en schrijft vanaf vandaag 15.000 patiënten in voor een afspraak in het nieuwe St
Jansdal Lelystad. Over ruim twee weken - op maandag 4 maart - opent de Harderwijkse zorgorganisatie de
ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Een operatie die met militaire precisie wordt voorbereid.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57945087/militaire-operatie-voor-opening-st-jansdal-lelystad-15000-patienten-
krijgen-telefoontje-of-brief.html

Militaire operatie voor opening St Jansdal Lelystad: 15.000 patiënten krijgen
telefoontje of brief
Caspar van Oirschot
Ziekenhuis St Jansdal belt en schrijft vanaf vandaag 15.000 patiënten in voor een afspraak in het nieuwe St
Jansdal Lelystad. Over ruim twee weken – op maandag 4 maart – opent de Harderwijkse zorgorganisatie de
ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Een operatie die met militaire precisie wordt voorbereid. De formele
overdracht van de patiënten

  https://www.ad.nl/lelystad/militaire-operatie-voor-opening-st-jansdal-lelystad-15-000-patienten-krijgen-telefoontje-of-
brief%7Eaf3f6d61/
Views: 28.725
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telefoontje of brief
Caspar van Oirschot
Ziekenhuis St Jansdal belt en schrijft vanaf vandaag 15.000 patiënten in voor een afspraak in het nieuwe St
Jansdal Lelystad. Over ruim twee weken – op maandag 4 maart – opent de Harderwijkse zorgorganisatie de
ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Een operatie die met militaire precisie wordt voorbereid. De formele
overdracht van de patiënten

  https://www.destentor.nl/lelystad/militaire-operatie-voor-opening-st-jansdal-lelystad-15-000-patienten-krijgen-telefoontje-
of-brief~af3f6d61/
Views: 3.380

Ziekenhuiszorg; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over flevoland
koploper maken in slimme zorg thuis
[…] helpt om meer regie te voeren, het aantal poliklinische contacten omlaag brengt en de kwaliteit en effectiviteit van
zorg kan verbeteren; overwegende dat ziekenhuis St Jansdal zeer vooruitstrevend is op het gebied van «slimme zorg
thuis», wat blijkt uit het Europese HIMSS 7-keurmerk voor de hoogste staat van digitale volwassenheid; overwegende […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-208.html

Ontheffing wachtperiode voorgenomen concentratie Stichting Christelijk Algemeen
Ziekenhuis Noordwest-Veluwe en de locatie Lelystad van MC IJsselmeerziekenhuizen
B.V., Autoriteit Consument en Markt
[…] en Markt MEDEDINGINGSWET Zaaknummer: ACM/19/034888 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft Stichting
Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe, handelend onder de naam Ziekenhuis St. Jansdal ontheffing van de
wachtperiode om de locatie Lelystad van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. over te nemen. Intussen gaat de ACM door met
haar […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-8850.html
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Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad biedt petitie aan in Den Haag
[…] 'Geen adequate zorg' Volgens de stichting is de nu door het ziekenhuis Sint Jansdal uit Harderwijk
voorgestelde zorgvoorziening 'niet de adequate zorg waar de inwoners uit Lelystad en omstreken (circa
150.000) recht op hebben'. 'Een short-stay ziekenhuis in Lelystad voorkomt onnodig gesleep met kwetsbare
mensen, voorkomt overbelasting van […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/991217/stichting-behoud-ziekenhuis-lelystad-biedt-petitie-aan-in-den-haag.html
Views: 301

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad biedt petitie aan in Den Haag
[…] 'Geen adequate zorg' Volgens de stichting is de nu door het ziekenhuis Sint Jansdal uit Harderwijk
voorgestelde zorgvoorziening 'niet de adequate zorg waar de inwoners uit Lelystad en omstreken (circa
150.000) recht op hebben'. 'Een short-stay ziekenhuis in Lelystad voorkomt onnodig gesleep met kwetsbare
mensen, voorkomt overbelasting van […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/991217/stichting-behoud-ziekenhuis-lelystad-biedt-petitie-aan-in-den-haag.html
Views: 461

90 procent van cardiologische zorg kan plaatsvinden op polikliniek in Lelystad
(Flevopost)
Lelystad / Harderwijk - Vier cardiologen van het voormalig MC Zuiderzee zetten samen met vijf cardiologen van St Jansdal
de cardiologische zorg in Lelystad voort. Zo´n 90 procent van de cardiologische zorg vindt plaats op de polikliniek.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24238194

90 procent van cardiologische zorg kan plaatsvinden op polikliniek in Lelystad
Lelystad / Harderwijk - Vier cardiologen van het voormalig MC Zuiderzee zetten samen met vijf cardiologen van St
Jansdal de cardiologische zorg in Lelystad voort. Zo’n 90 procent van de cardiologische zorg vindt plaats op de
polikliniek. Patiënten kunnen bij de cardiologen terecht voor diagnostiek en behandeling van hart- en
vaatziekten […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/991202/90-procent-van-cardiologische-zorg-kan-plaatsvinden-op-polikliniek-in-
lelystad.html
Views: 301
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Views: 461

Motie tegen Bruins om verloskunde Lelystad
Ilse Kleijne
[…] De SP kreeg alleen steun van de PVV, Partij van de Dieren en Denk (samen goed voor 42 stemmen). Na het
faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen gaf overnamepartij St Jansdal aan dat het de klinische verloskunde en SEH
niet zou voortzetten in Lelystad. Ook de Antonius Groep zag geen kans dit te realiseren. Het zou niet haalbaar zijn, mede
door […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/motie-tegen-bruins-om-verloskunde-lelystad.htm
Views: 3.333
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Zorgen Kamer om te lange rijtijden Flevolandse ambulances, snelle oplossing niet in
zicht
[…] Het zorgaanbod waar Sint Jansdal vanaf maart mee wil komen vindt de stichting te mager, ze opteren voor
continue spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad. Die wens vindt weerklank in de Kamer, een ruime
meerderheid zou graag zien dat er zo snel mogelijk weer 24 uur per dag spoedeisende hulp en
verloskundige zorg in Lelystad voorhanden is […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/zorgen-kamer-om-te-lange-rijtijden-flevolandse-ambulances-snelle-oplossing-niet-in-
zicht~ac8ef386/
Views: 3.409

St Jansdal vrijgesteld van wachttijd bij overname ziekenhuis Lelystad
Het ziekenhuis St Jansdal krijgt een ontheffing van de wachtperiode om de locatie Lelystad van MC
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-vrijgesteld-van-wachttijd-bij-overname-ziekenhuis-lelystad/

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Stand van zaken MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen
Nr. 191 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 februari 2019 In deze brief ga ik in op de actuele stand van zaken bij MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen. Hiermee reageer ik ook op het verzoek van het lid Van Gerven (SP) d.d. 22 januari jongstleden
(Handelingen II […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-191.html

Patiëntenlijsten MC Zuiderzee worden overgedragen aan St Jansdal (Flevopost)
Lelystad - Vooruitlopend op de overname van de Lelystadse ziekenhuislocatie op 1 maart, worden deze week de
patiëntenlijsten van MC Zuiderzee overgedragen aan St Jansdal. Vanaf 15 januari start St Jansdal met het maken van
afspraken in Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24234122

Patiëntenlijsten MC Zuiderzee worden overgedragen aan St Jansdal
Lelystad - Vooruitlopend op de overname van de Lelystadse ziekenhuislocatie op 1 maart, worden deze week
de patiëntenlijsten van MC Zuiderzee overgedragen aan St Jansdal. Vanaf 15 januari start St Jansdal met het
maken van afspraken in Lelystad. Op de patiëntenlijsten staan mensen die poli-afspraken hebben, die op een
operatie wachten, die een […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/990879/patientenlijsten-mc-zuiderzee-worden-overgedragen-aan-st-
jansdal.html
Views: 305

Patiëntenlijsten MC Zuiderzee worden overgedragen aan St Jansdal
Lelystad - Vooruitlopend op de overname van de Lelystadse ziekenhuislocatie op 1 maart, worden deze week
de patiëntenlijsten van MC Zuiderzee overgedragen aan St Jansdal. Vanaf 15 januari start St Jansdal met het
maken van afspraken in Lelystad. Op de patiëntenlijsten staan mensen die poli-afspraken hebben, die op een
operatie wachten, die een […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/990879/patientenlijsten-mc-zuiderzee-worden-overgedragen-aan-st-jansdal.html
Views: 465

Plan: kraamkamer in Harderwijk tot gemeente Lelystad omdopen
De gemeente Lelystad gaat wellicht uitbreiden: het St Jansdal gaat serieus proberen om een van de kraamkamers in
Harderwijk tot grondgebied van Lelystad te verklaren. Daarmee zou het ziekenhuis tegemoetkomen aan de wil van
sommige kersverse ouders. Als vrouwen nu in het ziekenhuis moeten bevallen, kan dat niet in Lelystad […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/plan-kraamkamer-in-harderwijk-tot-gemeente-lelystad-omdopen/2985709
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Plan: kraamkamer in Harderwijk tot gemeente Lelystad omdopen - Omroep Flevoland
De gemeente Lelystad gaat wellicht uitbreiden: het St Jansdal gaat serieus proberen om een van de kraamkamers in
Harderwijk tot grondgebied van Lelystad te verklaren. Daarmee zou het ziekenhuis tegemoetkomen aan de wil van
sommige kersverse ouders.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1249308/plan-kraamkamer-in-harderwijk-tot-gemeente-lelystad-omdopen-omroep-
flevoland

Droomreis werd Spaanse nachtmerrie: ‘Mijn vader wil naar huis!’
Herre Stegenga
[…]   Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen
kamer beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
met haar zus […]

  https://www.ed.nl/buitenland/droomreis-werd-spaanse-nachtmerrie-mijn-vader-wil-naar-huis%7Ead8d4fe1/
Views: 4.363
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[…]   Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen
kamer beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
met haar zus […]

  https://www.gelderlander.nl/buitenland/droomreis-werd-spaanse-nachtmerrie-mijn-vader-wil-naar-huis%7Ead8d4fe1/
Views: 5.724

Droomreis werd Spaanse nachtmerrie: ‘Mijn vader wil naar huis!’
Herre Stegenga
[…] Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen kamer
beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
met haar zus […]

  https://www.pzc.nl/buitenland/droomreis-werd-spaanse-nachtmerrie-mijn-vader-wil-naar-huis~ad8d4fe1/  Views: 1.624
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Droomreis werd Spaanse nachtmerrie: ‘Mijn vader wil naar huis!’
Herre Stegenga
[…] Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen kamer
beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
met haar zus […]

  https://www.bd.nl/buitenland/droomreis-werd-spaanse-nachtmerrie-mijn-vader-wil-naar-huis~ad8d4fe1/  Views: 3.826

Rabobank verstrekt financiering 45 miljoen aan ziekenhuis St Jansdal
technienieuws
Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in de
ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/416615-rabobank-verstrekt-financiering-45-miljoen-aan-ziekenhuis-st-jansdal

Jan Libbenga
Rabobank verstrekt financiering 45 miljoen aan ziekenhuis St Jansdal

  https://plus.google.com/+JanLibbenga/posts/4bAsRD739od

Plan kraamkamer in Harderwijk tot gemeente Lelystad omdopen
Omroep Flevoland

De gemeente Lelystad gaat wellicht uitbreiden: het St Jansdal gaat serieus proberen om een van de kraamkamers
in Harderwijk tot grondgebied van Lelystad te verklaren. Daarmee zou het ziekenhuis tegemoetkomen aan de wil
van sommige kersverse ouders.

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

St Jansdal krijgt ontheffing wachtperiode voor overname ziekenhuis Lelystad
Het ziekenhuis St Jansdal krijgt een ontheffing van de wachtperiode om de locatie Lelystad van MC
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Normaal gesproken
mogen ondernemingen pas een overname tot stand brengen als de ACM hiervoor definitieve toestemming heeft
gegeven na een inhoudelijke […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37490-st-jansdal-krijgt-ontheffing-wachtperiode-voor-overname-ziekenhuis-lelystad.html
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