
Berichten
Zwangerschap en geboorte
Aan de orde is het VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 29/11). De voorzitter: Aan de orde is het VAO Zwangerschap
en geboorte. Het AO is gevoerd op 29 november. Ik geef als eerste van de zijde van de Kamer het woord aan mevrouw
Bergkamp van D66. Mevrouw Bergkamp (D66): Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties. Ik begin met het voorlezen ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-34-28.html

MijnStJansdal promotieweek
Deze week is het de nationale e-healthweek. Ziekenhuis St Jansdal sluit hier bij aan door het houden van een
promotieweek voor patiëntenportaal MijnStJansdal. Dat betekent dat patiënten terecht kunnen bij de stand in de centrale
hal in Harderwijk met vragen over het portaal, hulp bij het aanmaken van een MijnStJansdal account, hulp bij het ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1178943/mijnstjansdal-promotieweek

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan
tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht
‘Stichting stelt lijst op met medische incidenten rond ziekenhuis Lelystad’
Op 30 november jl. (Kamerstuk 31 016, nr. 174) heb ik u laten weten dat St Jansdal opnieuw heeft aangegeven op dat
moment geen mogelijkheden te zien voor een volwaardige SEH en ... Ik ben blij dat met de overname van de
ziekenhuizen Sint Jansdal in Harderwijk en de Antonius Zorggroep in Sneek een groot deel van de zorg in Flevoland is
behouden ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-186.html

MijnStJansdal promotieweek
Harderwijk - Deze week is het de nationale e-healthweek. Ziekenhuis St Jansdal sluit hier bij aan door het houden van een
promotieweek voor patiëntenportaal MijnStJansdal. Dat betekent dat patiënten terecht kunnen bij de stand in de centrale
hal in Harderwijk met vragen over het portaal, hulp...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/57340223/mijnstjansdal-promotieweek.html

MijnStJansdal promotieweek
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Deze week is het de nationale e-healthweek. Ziekenhuis St Jansdal sluit hier bij aan door het houden
van een promotieweek voor patiëntenportaal MijnStJansdal. Dat betekent dat patiënten terecht kunnen bij de stand
in de centrale hal in Harderwijk met vragen over het portaal, hulp bij het aanmaken van een MijnStJansdal account, ...

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/121810/mijnstjansdal-promotieweek/  Views: 1.125

Zorgminister: geen calamiteiten rond ziekenhuis Lelystad, stichting reageert
verbijsterd
Herre Stegenga
De Inspectie is twee keer per week aanwezig in het ziekenhuis in Lelystad en eens per week in het St Jansdal
in Harderwijk (dat de zorg in Lelystad en omgeving overneemt), meldt de minister. 

  https://www.ad.nl/lelystad/zorgminister-geen-calamiteiten-rond-ziekenhuis-lelystad-stichting-reageert-
verbijsterd%7Ea2361c0a/
Views: 31.122
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is-zorgelijk~a2361c0a/
Views: 3.646

Geen calamiteiten, ‘maar situatie rond ziekenhuis is zorgelijk’
Herre Stegenga
De Inspectie is twee keer per week aanwezig in het ziekenhuis in Lelystad en eens per week in het St Jansdal
in Harderwijk (dat de zorg in Lelystad en omgeving overneemt), meldt de minister.

  https://www.destentor.nl/lelystad/geen-calamiteiten-maar-situatie-rond-ziekenhuis-is-zorgelijk~a2361c0a/
Views: 3.646

Reglement burgerlijke stand 2018
Het college van burgemeester en wethouders;   gelet op boek 1 Burgerlijk Wetboek, het Besluit Burgerlijke Stand 1994
en artikelen 4 en 5 van de wet rechten burgerlijke Stand;   gelezen het voorstel van 24 januari 2017, nr 17.0005;  
overwegende dat er is besloten benoeming en beëdiging voor één dag toe te staan van een persoon tot ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-12347.html

Slachtofferhulp aan de slag in Dijklander Ziekenhuis
Michiel Snik
Behalve bij de ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend draait het project ook bij het UMC en Diakonessenhuis in
Utrecht, Sint Jansdal in Harderwijk, het Spaarne Gasthuis in Haarlem en bij Tergooi in Hilversum. ,,Bij een
medische fout kunnen de gevolgen voor patiënten of hun nabestaanden erg groot zijn’’, zegt woordvoerster
Nicky Bredemeijer ...

  https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190116_17450615/slachtofferhulp-aan-de-slag-in-dijklander-ziekenhuis
Views: 1.112

Dijklander Ziekenhuis neemt deel aan pilot Fonds Slachtofferhulp
Naast het Dijklander Ziekenhuis nemen ook het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis, St Jansdal, het Spaarne
Gasthuis en Tergooi deel. Arno Timmermans, bestuursvoorzitter van het Dijklander Ziekenhuis: "Helaas zien
we dat er soms een ongewenste uitkomst van een zorg is. De best mogelijke begeleiding voor de
betrokkenen vinden we ook dan van groot ...

  https://westfriesweekblad.nl/lokaal/dijklander-ziekenhuis-neemt-deel-aan-pilot-fonds-slachtofferhulp-537092

Pilot casemanagement bij medische incidenten uitgebreid
Fonds Slachtofferhulp heeft de pilot voor bijstand na een medisch incident uitgebreid met drie nieuwe ziekenhuizen.
Naast het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en St Jansdal, nemen nu ook het Tergooi Ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis
en het Dijklander Ziekenhuis deel. Tijdens de pilot wordt bij minstens vijftig incidenten een onafhankelijk ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id37195-pilot-casemanagement-bij-medische-incidenten-uitgebreid.html

Weinig IJsselmeer-artsen onder dak bij St Jansdal
Ilse Kleijne
Het selecteren van artsen die naar St Jansdal in Harderwijk gaan, blijkt een zware dobber voor beide partijen.
Teleurstelling. Dat is het gevoel dat speelt aan beide zijden van het Veluwemeer: onder de artsen van de MC
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, maar ook bij die van St Jansdal in Harderwijk. Binnen de eerste groep
hebben meerdere ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/weinig-ijsselmeer-artsen-onder-dak-bij-st-jansdal.htm
Views: 4.896
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