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Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering
HARDERWIJK Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te
investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding
en renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de
ziekenhuisvoorziening in […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/zakelijk/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-45-miljoen-financiering-547365

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering
HARDERWIJK Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te
investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding
en renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de
ziekenhuisvoorziening in […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-45-miljoen-financiering-547368

Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming (Flevopost)
Lelystad / Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, is een
onderzoek gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24212954

Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, is een onderzoek
gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57726395/ziekenhuis-st-jansdal-doet-onderzoek-naar-beeldvorming.html

Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming
Lelystad / Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad
overneemt, is een onderzoek gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied. Het ziekenhuis heeft
een vragenlijst die anoniem kan worden ingevuld, geplaats op haar website en gedeeld op social media. St
Jansdal wil graag weten welk beeld

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/748280/ziekenhuis-st-jansdal-doet-onderzoek-naar-beeldvorming.html
Views: 308

Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming
Lelystad / Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, is een
onderzoek gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1228710/ziekenhuis-st-jansdal-doet-onderzoek-naar-beeldvorming

DVS-keeper Paul Eppink gaat naar VVOG
[…] '' Harderwijk is niet nieuw voor hem. Eppink is al acht jaar logistiek medewerker bij Ziekenhuis Sint-Jansdal.
Hij bevoorraadt magazijnen, doet bloedtransport en brengt de post rond. Eerst richt Eppink zich op het winnen
van een periodetitel met DVS. ,,Zoals het er nu voorstaat, moeten we nu vol voor de tweede periode gaan en
misschien zit er nog

  https://hetkontaktharderwijk.nl/sport/dvs-keeper-paul-eppink-gaat-naar-vvog-546607
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DVS-keeper Paul Eppink gaat naar VVOG
[…] '' Harderwijk is niet nieuw voor hem. Eppink is al acht jaar logistiek medewerker bij Ziekenhuis Sint-Jansdal.
Hij bevoorraadt magazijnen, doet bloedtransport en brengt de post rond. Eerst richt Eppink zich op het winnen
van een periodetitel met DVS. ,,Zoals het er nu voorstaat, moeten we nu vol voor de tweede periode gaan en
misschien zit er nog

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/dvs-keeper-paul-eppink-gaat-naar-vvog-546606

Aantal klachten over (niet) functioneren ziekenhuis neemt toe (Flevopost)
Lelystad - Bij het meldpunt van de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad neemt het aantal klachten over het (niet)
functioneren van het ziekenhuis toe. De stichting blijft zich inspannen voor de afdelingen spoedeisende hulp en
verloskunde, die bij de overname van St Jansdal uit Lelystad verdwijnen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24207691

Aantal klachten over (niet) functioneren ziekenhuis neemt toe
[…] De stichting blijft zich inspannen voor de afdelingen spoedeisende hulp en verloskunde, die bij de
overname van St Jansdal uit Lelystad verdwijnen. Binnenkort vindt er een spoedoverleg met huisartsen en
specialisten plaats over de ontstane situatie. ‘Zij zullen meer druk leggen op het St Jansdal voor volwaardige
faciliteiten in Lelystad […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/747880/aantal-klachten-over-niet-functioneren-ziekenhuis-neemt-toe.html
Views: 311

Aantal klachten over (niet) functioneren ziekenhuis neemt toe - flevopost.nl
Lelystad - Bij het meldpunt van de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL) neemt het aantal klachten over het
(niet) functioneren van het ziekenhuis toe. De stichting blijft zich inspannen voor de afdelingen spoedeisende hulp en
verloskunde, die bij de overname van St Jansdal uit Lelystad verdwijnen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1224563/aantal-klachten-over-niet-functioneren-ziekenhuis-neemt-toe-flevopost-nl

Aantal klachten over (niet) functioneren ziekenhuis neemt toe
[…] De stichting blijft zich inspannen voor de afdelingen spoedeisende hulp en verloskunde, die bij de
overname van St Jansdal uit Lelystad verdwijnen. Binnenkort vindt er een spoedoverleg met huisartsen en
specialisten plaats over de ontstane situatie. ‘Zij zullen meer druk leggen op het St Jansdal voor volwaardige
faciliteiten in Lelystad […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/747880/aantal-klachten-over-niet-functioneren-ziekenhuis-neemt-toe.html
Views: 469

Patiëntenfederatie `buitengewoon teleurgesteld` over toekomstvisie St Jansdal
(Flevopost)
Lelystad - De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) is `buitengewoon teleurgesteld` over de toekomstvisie van ziekenhuis
St Jansdal op de ziekenhuiszorg in de regio Lelystad. `De plannen doen denken aan dat van een bezuinigende bank: we
sluiten het filiaal en u krijgt een nieuw pinautomaat`.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24189457

Patiëntenfederatie 'buitengewoon teleurgesteld' over toekomstvisie St Jansdal
Lelystad - De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) is 'buitengewoon teleurgesteld' over de toekomstvisie van
ziekenhuis St Jansdal op de ziekenhuiszorg in de regio Lelystad. 'De plannen doen denken aan dat van een
bezuinigende bank: we sluiten het filiaal en u krijgt een nieuw pinautomaat'. St Jansdal wil een nieuw gebouw
neerzetten op de plek […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/746454/patientenfederatie-buitengewoon-teleurgesteld-over-toekomstvisie-st-
jansdal.html
Views: 327
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Patiëntenfederatie 'buitengewoon teleurgesteld' over toekomstvisie St Jansdal -
flevopost.nl
Lelystad - De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) is 'buitengewoon teleurgesteld' over de toekomstvisie van ziekenhuis
St Jansdal op de ziekenhuiszorg in de regio Lelystad. 'De plannen doen denken aan dat van een bezuinigende bank: we
sluiten het filiaal en u krijgt een nieuw pinautomaat'.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1210314/patientenfederatie-buitengewoon-teleurgesteld-over-toekomstvisie-st-
jansdal-flevopost-nl

St Jansdal druk met werving personeel voor locatie Lelystad (Flevopost)
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal denkt voor de opschaling in Harderwijk en voor de bemensing van de locatie Lelystad in
totaal 330 fulltime medewerkers nodig te hebben. Dit meldt het ziekenhuis in de FlevoPost. Omdat veel mensen in
deeltijd werken zullen dit er qua aantal meer zijn.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24187319

St Jansdal druk met werving personeel voor locatie Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal denkt voor de opschaling in Harderwijk en voor de bemensing van de locatie Lelystad in
totaal 330 fulltime medewerkers nodig te hebben. Dit meldt het ziekenhuis in de FlevoPost. Omdat veel mensen in
deeltijd werken zullen dit er qua aantal meer zijn.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57569049/st-jansdal-druk-met-werving-personeel-voor-locatie-lelystad.html

St Jansdal druk met werving personeel voor locatie Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal denkt voor de opschaling in Harderwijk en voor de bemensing van de locatie
Lelystad in totaal 330 fulltime medewerkers nodig te hebben. Dit meldt het ziekenhuis in de FlevoPost. Omdat
veel mensen in deeltijd werken zullen dit er qua aantal meer zijn. Speeddates Na het faillissement van de MC
IJsselmeerziekenhuizen […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/746357/st-jansdal-druk-met-werving-personeel-voor-locatie-lelystad.html
Views: 331

St Jansdal druk met werving personeel voor locatie Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal denkt voor de opschaling in Harderwijk en voor de bemensing van de locatie Lelystad in
totaal 330 fulltime medewerkers nodig te hebben. Dit meldt het ziekenhuis in de FlevoPost. Omdat veel mensen in
deeltijd werken zullen dit er qua aantal meer zijn.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1208310/st-jansdal-druk-met-werving-personeel-voor-locatie-lelystad

Informatiebijeenkomst voor personeel failliete MC IJsselmeerziekenhuizen
[…] Ondersteuning bij zoektocht naar nieuwe baan MC IJsselmeerziekenhuizen is op 25 oktober 2018 failliet
verklaard. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in Lelystad vanaf 1 maart over. Zowelwerk, de
regionale werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland, ondersteunt deze professionals graag bij
hun zoektocht naar een nieuwe […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/746298/informatiebijeenkomst-voor-personeel-failliete-mc-
ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 478

Informatiebijeenkomst voor personeel failliete MC IJsselmeerziekenhuizen
[…] Ondersteuning bij zoektocht naar nieuwe baan MC IJsselmeerziekenhuizen is op 25 oktober 2018 failliet
verklaard. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in Lelystad vanaf 1 maart over. Zowelwerk, de
regionale werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland, ondersteunt deze professionals graag bij hun
zoektocht naar een nieuwe […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/746298/informatiebijeenkomst-voor-personeel-failliete-mc-
ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 331
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Ombouwen ziekenhuis Lelystad is `militaire operatie` (Flevopost)
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ontvangt donderdagavond 28 februari om tien uur de sleutel van het ziekenhuisgebouw
in Lelystad. Dit meldt het ziekenhuis woensdag in de FlevoPost. `Vanaf dat moment start een militaire operatie; in één
weekend bouwen honderden medewerkers in shifts alles om`.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24185060

Ombouwen ziekenhuis Lelystad is 'militaire operatie'
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ontvangt donderdagavond 28 februari om tien uur de sleutel van het
ziekenhuisgebouw in Lelystad. Dit meldt het ziekenhuis woensdag in de FlevoPost. 'Vanaf dat moment start een
militaire operatie; in één weekend bouwen honderden medewerkers in shifts alles om'. Een speciaal opgericht
commandocentrum houdt […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/746207/ombouwen-ziekenhuis-lelystad-is-militaire-operatie.html  Views: 331

Ombouwen ziekenhuis Lelystad is 'militaire operatie'
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ontvangt donderdagavond 28 februari om tien uur de sleutel van het ziekenhuisgebouw
in Lelystad. Dit meldt het ziekenhuis woensdag in de FlevoPost. 'Vanaf dat moment start een militaire operatie; in één
weekend bouwen honderden medewerkers in shifts alles om'.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1207051/ombouwen-ziekenhuis-lelystad-is-militaire-operatie

St Jansdal bouwt nieuw ziekenhuisgebouw in Lelystad
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk wil een nieuw ziekenhuisgebouw realiseren op het terrein van het failliete
IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Een woordvoerster bevestigde een bericht hierover van Zorgvisie. Het gaat om een
ziekenhuisvoorziening met een groot aanbod aan dagbehandelingen. St Jansdal...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/57546713/st-jansdal-bouwt-nieuw-ziekenhuisgebouw-in-lelystad.html

St Jansdal bouwt nieuw ziekenhuisgebouw in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk wil een nieuw ziekenhuisgebouw realiseren op het terrein van het failliete
IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Een woordvoerster bevestigde een bericht hierover van Zorgvisie. Het gaat om een
ziekenhuisvoorziening met een groot aanbod aan dagbehandelingen. St Jansdal...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57546712/st-jansdal-bouwt-nieuw-ziekenhuisgebouw-in-lelystad.html
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