
Berichten
Meander MC en St Jansdal breiden zorg nierpatiënt uit
Nunspeet - Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander MC en St Jansdal sinds 2013 de zorg voor
nierpatiënten...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/74627704/meander-mc-en-st-jansdal-breiden-zorg-nierpatient-uit.html

Meander MC en St Jansdal bundelen krachten voor uitbreiding nierzorg
Harderwijk - Het Meander MC en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit. Met de uitbreiding van het Niercentrum
Midden-Nederland uit te breiden, kunnen patiënten nu ook

  https://drimble.nl/gezondheid/algemeen/74626774/meander-mc-en-st-jansdal-bundelen-krachten-voor-uitbreiding-
nierzorg.html

Meander MC en St Jansdal bundelen krachten voor uitbreiding nierzorg
Het Meander MC en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit. Met de uitbreiding van het Niercentrum
Midden-Nederland uit te breiden, kunnen patiënten nu ook terecht in […]

  https://www.skipr.nl/nieuws/meander-mc-en-st-jansdal-bundelen-krachten-voor-uitbreiding-nierzorg/

JBZ en M&I/Partners lanceren AI-Routekaart
[…] Begin december 2019 presenteerden Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis St. Jansdal hun
projectvoorstellen aan een onafhankelijke selectiecommissie bij M&I […]

  https://fmtgezondheidszorg.nl/jbz-en-mi-partners-lanceren-ai-routekaart/

Nieuwe woongroep van Coloriet De Hoven is klaar
[…] Het woonzorgcentrum, gelegen naast ziekenhuis St Jansdal, speelt hiermee in op de toenemende vraag.

  https://flevopost.nl/artikel/1151197/nieuwe-woongroep-van-coloriet-de-hoven-is-klaar.html  Views: 560

Meander en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds
2013 de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden […]

  https://www.destadamersfoort.nl/nieuws/gezondheid-meandermc/665632/meander-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-
nierpatienten-uit
Views: 445

Het bleef rustig op de spoedeisende hulp in regio: weinig letsel als gevolg van
gladheid
Ingrid Stijkel, Alice van Eijk
[…] Of gewoon thuis gebleven, het was ook wel berekoud’’, zegt woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis
St Jansdal met locaties in Harderwijk en Lelystad […]

  https://www.tubantia.nl/zwolle/het-bleef-rustig-op-de-spoedeisende-hulp-in-regio-weinig-letsel-als-gevolg-van-
gladheid~a08f46b6/
Views: 4.025
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Het bleef rustig op de spoedeisende hulp in regio: weinig letsel als gevolg van
gladheid
Ingrid Stijkel, Alice van Eijk
[…] Of gewoon thuis gebleven, het was ook wel berekoud’’, zegt woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis
St Jansdal met locaties in Harderwijk en Lelystad […]

  https://www.ad.nl/zwolle/het-bleef-rustig-op-de-spoedeisende-hulp-in-regio-weinig-letsel-als-gevolg-van-
gladheid%7Ea08f46b6/
Views: 38.584

Het bleef rustig op de spoedeisende hulp in regio: weinig letsel als gevolg van
gladheid
Ingrid Stijkel, Alice van Eijk
[…] Of gewoon thuis gebleven, het was ook wel berekoud’’, zegt woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis
St Jansdal met locaties in Harderwijk en Lelystad […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/het-bleef-rustig-op-de-spoedeisende-hulp-in-regio-weinig-letsel-als-gevolg-van-
gladheid~a08f46b6/
Views: 3.547

Logeren met 15 collega's in het Sint Jansdal: ‘Een heel avontuur zo’
Carmen Kuik
[…] je in de zorg werkt en je dienst zondagochtend begint? Daar hoefden vijftien medewerkers van
ziekenhuis het Sint Jansdal in Harderwijk niet lang over na te denken: je blijft […]

  https://www.tubantia.nl/zwolle/logeren-met-15-collega-s-in-het-sint-jansdal-een-heel-avontuur-zo~ac467323/
Views: 4.025

Logeren met 15 collega's in het Sint Jansdal: ‘Een heel avontuur zo’
Carmen Kuik
[…] je in de zorg werkt en je dienst zondagochtend begint? Daar hoefden vijftien medewerkers van
ziekenhuis het Sint Jansdal in Harderwijk niet lang over na te denken: je blijft […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/logeren-met-15-collega-s-in-het-sint-jansdal-een-heel-avontuur-zo~ac467323/
Views: 3.547

Vijftien medewerker St Jansdal blijven slapen vanwege de sneeuwstorm
[…] van zaterdag op zondag zijn een vijftien tal medewerkers van het St Jansdal blijven slapen in het ziekenhuis. Nog meer
medewerkers zijn wezen logeren bij hun collega´s in […]

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/74576995/vijftien-medewerker-st-jansdal-blijven-slapen-vanwege-de-
sneeuwstorm.html

Vijftien medewerker St Jansdal blijven slapen vanwege de sneeuwstorm
Bernadet Vroon
Tijdens de sneeuwstorm in de nacht van zaterdag op zondag zijn een vijftien tal medewerkers van het St Jansdal
blijven slapen in het ziekenhuis. Nog meer medewerkers zijn wezen […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/vijftien-medewerker-st-jansdal-blijven-slapen-vanwege-de-sneeuwstorm/
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LIVE | Sneeuwstormbaby`s in ziekenhuis Harderwijk en treinen staan nog steeds stil
(op deze ene lijn na...)
Harderwijk - Goeiemiddag! Ligt er een pak sneeuw bij jou of stuift het alleen alle kanten op? Grote delen van deze regio
zijn wintersferen gehuld. Dat levert prachtige foto´s en […]

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/74575800/live-sneeuwstormbabys-in-ziekenhuis-harderwijk-en-treinen-
staan-nog-steeds-stil-op-deze-ene-lijn-na.html

Ziekenhuis St Jansdal houdt online ochtend voor ouders van couveusekinderen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal houdt op vrijdag 19 februari een online ochtend voor ouders van
couveusekinderen. De ochtend is bedoeld voor ouders, wonend in de regio […]

  https://flevopost.nl/artikel/1150927/ziekenhuis-st-jansdal-houdt-online-ochtend-voor-ouders-van-couveusekinderen.html
Views: 556

Nieuw in de zorg, tijdens corona
[…] Urk begon in september als leerling-verpleegkundige op de afdeling Chirurgie in het St Jansdal Ziekenhuis in
Harderwijk. Zij kreeg te maken met een opnamestop en veel eenzame pat

  https://blendle.nl/item/bnl-nedag-20210206-ART_94999 - Nederlands Dagblad

Alle extra maatregelen voor weekend vol winterweer
Paul Ruiter
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel,” licht een woordvoerder van het St. Jansdal in
Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch is

  https://www.parool.nl/nederland/alle-extra-maatregelen-voor-weekend-vol-winterweer%7Eb869dd9d/
Views: 5.969

Deze studenten doen werkervaring op in de zorg, tijdens corona
Karen Zilver
[…] 18) uit Urk begon in september als leerling-verpleegkundige op de afdeling Chirurgie in het St Jansdal
Ziekenhuis in Harderwijk. Zij kreeg te maken met een opnamestop en veel […]

  https://www.nd.nl/nieuws/nieuws-en-achtergronden/1018477/nieuw-in-de-zorg-tijdens-corona
Views: 540

Deze studenten doen werkervaring op in de zorg, tijdens corona
Karen Zilver
[…] 18) uit Urk begon in september als leerling-verpleegkundige op de afdeling Chirurgie in het St Jansdal
Ziekenhuis in Harderwijk. Zij kreeg te maken met een opnamestop en veel […]

  https://www.nd.nl/nieuws/algemeen/1018477/nieuw-in-de-zorg-tijdens-corona  Views: 540

Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.tubantia.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/

Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.tubantia.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan%7Eac4e6271/
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Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
Binnenlandredactie
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.ad.nl/auto/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan%7Eac4e6271/
Views: 38.394

Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.bndestem.nl/dossier-winterweer/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-
gaan~ac4e6271/
Views: 4.797

NS past dienstregeling aan, strooizout inrijden duurt langer door minder verkeer
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.ad.nl/home/ns-past-dienstregeling-aan-strooizout-inrijden-duurt-langer-door-minder-verkeer%7Eac4e6271/
Views: 38.394

Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.bndestem.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/
Views: 4.797

Code oranje voor zondag, strooizout inrijden duurt langer door minder verkeer
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.bndestem.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-strooizout-inrijden-duurt-langer-door-minder-
verkeer~ac4e6271/
Views: 4.797
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Binnenlandredactie
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal in
Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.ed.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/
Views: 3.324
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Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.pzc.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/
Views: 1.726

Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch
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in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.bd.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/
Views: 3.997

Code oranje voor zondag, strooizout inrijden duurt langer door minder verkeer
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.pzc.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-strooizout-inrijden-duurt-langer-door-minder-
verkeer~ac4e6271/
Views: 1.726

Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch
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Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.destentor.nl/dossier-winterweer/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-
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https://www.bd.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/
https://www.bd.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-strooizout-inrijden-duurt-langer-door-minder-verkeer~ac4e6271/
https://www.destentor.nl/dossier-winterweer/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/


Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.destentor.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-anwb-raadt-het-af-dan-de-weg-op-te-gaan~ac4e6271/
Views: 3.537

Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal
in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch

  https://www.destentor.nl/binnenland/code-oranje-voor-zondag-strooizout-inrijden-duurt-langer-door-minder-
verkeer~ac4e6271/
Views: 3.537

Het wordt glad! Ziekenhuizen zetten zich schrap: ‘file’ op de Eerste Hulp
Alice van Eijk
[…] We stellen ons erop in en zorgen voor voldoende personeel’’, zegt woordvoerder Anneke Plette van St
Jansdal, met locaties in Harderwijk en Lelystad. ,,We houden er zo veel e

  https://www.tubantia.nl/apeldoorn/het-wordt-glad-ziekenhuizen-zetten-zich-schrap-file-op-de-eerste-hulp~ad236320/
Views: 4.018

Ziekenhuizen waarschuwen voor ‘file’ bij eerste hulp dit weekend
Alice van Eijk
[…] We stellen ons erop in en zorgen voor voldoende personeel’’, zegt woordvoerder Anneke Plette van St
Jansdal, met locaties in Harderwijk en Lelystad. ,,We houden er zo veel en

  https://www.destentor.nl/apeldoorn/ziekenhuizen-waarschuwen-voor-file-bij-eerste-hulp-dit-weekend~ad236320/
Views: 3.537

Ziekenhuizen in regio verwachten forse toeloop op Eerste Hulp door winterweer
Alice van Eijk
[…] We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht woordvoerder Anneke Plette van St
Jansdal. Het ziekenhuis heeft locaties in Harderwijk en Apeldoorn […]

  https://www.destentor.nl/apeldoorn/ziekenhuizen-in-regio-verwachten-forse-toeloop-op-eerste-hulp-door-
vorst~ad236320/
Views: 3.537

Kort zorgnieuws: Slimme Zorg Estafette; Digitale patiënt, GGZ e-learning, en meer
[…] start gegaan is, een online informatiebijeenkomst voor ouders van couveusekinderen van het St. Jansdal en de
virtuele training van coronaverpleegkundigen in het Elkerliek […]

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/74541414/kort-zorgnieuws-slimme-zorg-estafette-digitale-patient-
ggz-e-learning-en-meer.html

Lancering AI-Routekaart Jeroen Bosch Ziekenhuis
[…] Begin december 2019, presenteerden Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis St.
Jansdal hun projectvoorstellen aan een onafhankelijke selectiecommissie bij M&I […]

  https://www.ictmagazine.nl/lancering-ai-routekaart-jeroen-bosch-ziekenhuis/
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https://www.destentor.nl/apeldoorn/ziekenhuizen-waarschuwen-voor-file-bij-eerste-hulp-dit-weekend~ad236320/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/ziekenhuizen-in-regio-verwachten-forse-toeloop-op-eerste-hulp-door-vorst~ad236320/
https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/74541414/kort-zorgnieuws-slimme-zorg-estafette-digitale-patient-ggz-e-learning-en-meer.html
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Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013
de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-nierpatienten-
uit

M&I/Partners en Jeroen Bosch Ziekenhuis maken AI-Routekaart beschikbaar |
Executive People
[…] Begin december 2019, presenteerden Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis St. Jansdal
hun projectvoorstellen aan een onafhankelijke selectiecommissie bij M&I […]

  https://executive-people.nl/666981/meni-partners-en-jeroen-bosch-ziekenhuis-maken-ai-routekaart-beschikbaar.html

M&I/Partners en Jeroen Bosch Ziekenhuis maken AI-Routekaart beschikbaar
Witold Kepinski
[…] Begin december 2019, presenteerden Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis St. Jansdal hun
projectvoorstellen aan een onafhankelijke selectiecommissie bij M&I […]

  https://dutchitchannel.nl/666981/meni-partners-en-jeroen-bosch-ziekenhuis-maken-ai-routekaart-beschikbaar.html
Views: 140

Meander en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
[…] Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013 de zorg voor
nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden kunnen nierpati […]

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/74519664/meander-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-nierpatienten-uit.html

Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
[…] Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk sinds 2013 de zorg
voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden […]

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/74517664/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-
voor-nierpatienten-uit.html

Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
[…] Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk sinds 2013 de zorg
voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden […]

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/74517663/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-
nierpatienten-uit.html

Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
[…] Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
sinds 2013 de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te […]

  https://flevopost.nl/artikel/1150625/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-nierpatienten-uit.html
Views: 604
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Meander Medisch Centrum en St. Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
Amersfoort
Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St. Jansdal Harderwijk sinds
2013 de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden

  https://amersfoort.nieuws.nl/nieuws/42404/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-
nierpatienten-uit/
Views: 1.030

Uitbreiding Nierzorg Sint Jansdal en Meander ziekenhuis
Nijkerkerveen.org
Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013 de zorg
voor nierpatiÃ«nten. Door d...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/uitbreiding-nierzorg-sint-jansdal-en-meander-ziekenhuis

Uitbreiding Nierzorg Sint Jansdal en Meander ziekenhuis
[…] Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013 de zorg voor
nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden kunnen nierpati […]

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/74506146/uitbreiding-nierzorg-sint-jansdal-en-meander-ziekenhuis.html

Meander MC en St Jansdal verbeteren zorg voor nierpatiënten
Carina van Aartsen
[…] Dat komt doordat het St Jansdal en Meander Medisch Centrum hun samenwerking uitbreiden. Nierpatiënten van
het St Jansdal kunnen in de loop van dit jaar voor bijna alle nierzorg […]

  https://www.skipr.nl/nieuws/meander-mc-en-st-jansdal-verbeteren-zorg-voor-nierpatienten/

Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
[…] Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013 de zorg voor
nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden kunnen nierpati […]

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/74504290/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-
nierpatienten-uit.html

Uitbreiding Nierzorg Sint Jansdal en Meander ziekenhuis
Aalt Guliker
Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds
2013 de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden […]

  https://www.nijkerkerveen.org/uitbreiding-nierzorg-sint-jansdal-en-meander-ziekenhuis/

Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
Ely Hackmann
[…] Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds 2013
de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden kunnen

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/152628/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-nierpatienten-
uit/
Views: 1.030
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Meander Medisch Centrum en St Jansdal breiden de zorg voor nierpatiënten uit
Erik Elbers
Binnen Niercentrum Midden-Nederland bundelen Meander Medisch Centrum en St Jansdal Harderwijk sinds
2013 de zorg voor nierpatiënten. Door deze samenwerking verder uit te breiden […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/meander-medisch-centrum-en-st-jansdal-breiden-de-zorg-voor-nierpatienten-uit/

Als er een derde coronagolf komt staan er twee noodhospitalen klaar in Ermelo en
Harderwijk
Hemmy van Reenen
[…] uitbreekt zullen covidpatiënten uit ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk in noodgevallen worden
overgeplaatst naar Buurtzorgpension Ermelo of naar revalidatiecentrum Klimop in […]

  https://www.destentor.nl/ermelo/als-er-een-derde-coronagolf-komt-staan-er-twee-noodhospitalen-klaar-in-ermelo-en-
harderwijk~af64f56d/
Views: 3.579

St Jansdal onthult nieuwe, ketengerichte zorgstrategie
Samira Ahli
Corona heeft de ambities van St Jansdal misschien een kleine knauw gegeven, maar zeker niet om zeep
geholpen. Deze week ontvouwt de ziekenhuisorganisatie zijn nieuwe zorgstrategie

  https://www.zorgvisie.nl/st-jansdal-onthult-nieuwe-ketengerichte-zorgstrategie/  Views: 2.165

Online ochtend voor ouders van couveusekinderen
Ziekenhuis St Jansdal organiseert op vrijdag 19 februari een online ochtend voor ouders van […] sturen naar
Marloes Nijkamp, e-mail m.nijkamp@stjansdal.nl. Graag daarin vermelden: […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/online-ochtend-voor-ouders-van-couveusekinderen

Online ochtend voor ouders van couveusekinderen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op vrijdag 19 februari een online ochtend voor ouders van couveuse
kinderen. De ochtend is bedoeld voor ouders, wonend in de regio […]

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/74471796/online-ochtend-voor-ouders-van-couveusekinderen.html

St Jansdal onthult nieuwe, ketengerichte zorgstrategie
Deze week ontvouwt St Jansdal zijn nieuwe zorgstrategie. Onder het motto ‘St Jansdal zorgt samen’ wil de organisatie de
banden met andere zorgaanbieders in de regio stevig […]

  https://ziekenhuismanagement.nl/nieuwsr/142617/St-Jansdal-onthult-nieuwe-ketengerichte-zorgstrategie
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