
Berichten
Raad Lelystad stuurt eensgezind signaal naar Den Haag en minister Bruins
[…] zich dinsdag voltallig achter een voorstel geschaard, waarin minister Bruno Bruins en de Tweede Kamer
ertoe worden opgeroepen komend jaar een 24-uurs spoedpoli te realiseren in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad.
Dat moet de opmaat zijn naar een weer volledige spoedeisende eerste hulp en afdeling acute verloskunde, die
daarna moeten worden […]

  https://flevopost.nl/artikel/1061303/raad-lelystad-stuurt-eensgezind-signaal-naar-den-haag-en-minister-bruins.html
Views: 554

Gemeenteraad stuurt eensgezind signaal naar Den Haag en minister Bruins
[…] Ook wil de gemeenteraad dat de politiek in Den Haag zich inspant om de samenwerking tussen St Jansdal,
het Flevoziekenhuis in Almere en zelfstandige behandelcentra te bevorderen en de ‘samenhang in de zorg in
plaats van concurrentie te organiseren en faciliteren’. Verder wil men dat er op de vier belangrijkste
zorgvernieuwingen die in het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1061303/gemeenteraad-stuurt-eensgezind-signaal-naar-den-haag-en-minister-bruins.html
Views: 554

Personeel St Jansdal doet mee aan landelijke actiedag voor betere cao
Lelystad / Harderwijk- Het personeel van ziekenhuis St Jansdal doet op woensdag 20 november mee aan een
landelijke actiedag voor een betere cao. Afdelingen op de locaties Lelystad, Harderwijk en Dronten draaien dan
zondagdiensten en houden ludieke acties. Dit betekent dat er geen geplande zorg wordt geleverd door
medewerkers van afdelingen waar […]

  https://flevopost.nl/artikel/1061072/personeel-st-jansdal-doet-mee-aan-landelijke-actiedag-voor-betere-cao.html
Views: 527

Gelderse ziekenhuizen draaien volgende week woensdag een zondagdienst
[…] In ieder geval opnames op de Intensive Care, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking
zijn uitgezonderd. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk betreurt het dat...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gelderse-ziekenhuizen-draaien-volgende-week-woensdag-een-
zondagdienst/3295563

Afdeling radiologie Da Costa gesloten op woensdag 20 november
[…] Ook in ziekenhuis St Jansdal gaan afdelingen op alle locaties actie voeren voor een goede cao door het draaien
van zondagdiensten op diverse afdelingen en het organiseren van […] Een overzicht hiervan is te vinden op
www.stjansdal.nl/actiedag. Voor patiënten kan deze actie overlast betekenen. Dit wordt door het ziekenhuis
betreurd […]

  https://putten.nieuws.nl/nieuws/9622/afdeling-radiologie-da-costa-gesloten-op-woensdag-20-november/  Views: 920

Gelderse ziekenhuizen draaien volgende week woensdag een zondagdienst
[…] In ieder geval opnames op de Intensive Care, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en
hartbewaking zijn uitgezonderd. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk betreurt het dat patiënten hinder kunnen
ondervinden van de landelijke actiedag en heeft een lijst gepubliceerd welke afdelingen bij hen gesloten zijn
die dag […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2429736/Gelderse-ziekenhuizen-draaien-volgende-week-woensdag-een-
zondagdienst
Views: 4.976
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Heerlijk Harderwijk met Inge: ‘Het is volop genieten in onze Hanzestad’
Nicole Berkouwer
[…] Inge vindt het dan ook heerlijk om hier te wonen: “De centrale ligging in het land is ideaal. We hebben
genoeg voorzieningen, denk aan het ziekenhuis St Jansdal en een eigen treinstation. Mijn ouders wonen in
Ermelo en dat is lekker om de hoek.” Maar dat is niet de enige reden dat Inge zo van de stad houdt. Inge: “Ik
heb het hier zo naar […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/randmeerder-van-de-week/heerlijk-genieten-in-harderwijk-met-inge~71716/
Views: 13.270

St Jansdal Harderwijk draait zondagsdienst tijdens landelijke actiedag
Ingrid Willems
Wie op woensdag 20 november een afspraak heeft staan in het St Jansdal in Harderwijk, kan mogelijk gebeld
worden met de mededeling dat de afspraak wordt uitgesteld […] van de afdelingen waar zondagsdienst
wordt gedraaid staat op de website van het ziekenhuis: www.stjansdal.nl/actiedag. Geen radiologische
onderzoeken Op de landelijke actiedag […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-harderwijk-draait-zondagsdienst-tijdens-landelijke-actiedag~a7bbba9e/
Views: 3.405

St Jansdal verspreidt jaarkalender met nuttige EHBO-tips
Harderwijk / Lelystad - Inwoners uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Urk en Tollebeek ontvangen in
december een gratis kalender voor 2020 met onder andere EHBO-tips van ziekenhuis St Jansdal op hun
deurmat. Op de achterzijde van elke maand staan EHBO-tips over veelvoorkomende onderwerpen. De tips zijn
in geval van nood te gebruiken […]

  https://flevopost.nl/artikel/1060995/st-jansdal-verspreidt-jaarkalender-met-nuttige-ehbo-tips.html  Views: 554

St Jansdal verspreidt jaarkalender met nuttige EHBO-tips
Harderwijk / Lelystad - Inwoners uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Urk en Tollebeek ontvangen in
december een gratis kalender voor 2020 met onder andere EHBO-tips van ziekenhuis St Jansdal op hun
deurmat. Op de achterzijde van elke maand staan EHBO-tips over veelvoorkomende onderwerpen. De tips zijn
in geval van nood te gebruiken […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1060995/st-jansdal-verspreidt-jaarkalender-met-nuttige-ehbo-tips.html  Views: 597

Landelijke actiedag: ook in St Jansdal Â 
Nijkerkerveen.org
Op woensdag 20 novemberÂ 2019 is er een landelijkeÂ actiedagÂ met zondagsdiensten in een groot
aantalÂ ziekenhuizen in Nederland. Ook in zie...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/landelijke-actiedag-ook-in-st-jansdal-

Landelijke actiedag: ook in St Jansdal  
Aalt Guliker
[…] Ook in ziekenhuis St Jansdal gaan afdelingen op alle locaties actie voeren voor een goede cao door het
draaien van zondagdiensten op diverse afdelingen en het organiseren van […] Een overzicht hiervan is te
vinden op www.stjansdal.nl/actiedag. Voor patiënten kan deze actie overlast betekenen. Dit wordt door het
ziekenhuis betreurd […]

  https://www.nijkerkerveen.org/landelijke-actiedag-ook-in-st-jansdal/

Landelijke actiedag: ook in St Jansdal
Ely Hackmann
[…] Ook in ziekenhuis St Jansdal gaan afdelingen op alle locaties actie voeren voor een goede cao door het draaien
van zondagdiensten op diverse afdelingen en het organiseren van […] Een overzicht hiervan is te vinden op
www.stjansdal.nl/actiedag. Voor patiënten kan deze actie overlast betekenen. Dit wordt door het ziekenhuis
betreurd […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/136120/landelijke-actiedag-ook-in-st-jansdal/  Views: 922
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Gratis EHBO-kalender van St Jansdal op de deurmat
Dronten - Www.bhznet.nl - In onder meer Dronten, Lelystad en Biddinghuizen valt in december een gratis EHBO-kalender
van ziekenhuis St Jansdal op de deurmat. bhznet.nl - BHZNet.nl>

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/64183780/gratis-ehbo-kalender-van-st-jansdal-op-de-deurmat.html

Gratis EHBO-kalender van St Jansdal op de deurmat
BIDDINGHUIZEN - In onder meer Dronten, Lelystad en Biddinghuizen valt in december een gratis EHBO-kalender van
ziekenhuis St Jansdal op de deurmat.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/biddinghuizen/1933443/gratis-ehbo-kalender-van-st-jansdal-op-de-deurmat

Dit kost een dagje parkeren bij Isala in Zwolle
Hilke Vos
[…] Daarentegen is Zwolle wel het duurst als we kijken naar ‘onze regio’. Bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
betaal je 5,50 euro voor een dagkaart en Deventer kost ‘slechts’ vijf euro voor een hele dag. In Nederland kun
je bij zestien ziekenhuislocaties gratis parkeren, zoals bij het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn en het
Van […]

  https://indebuurt.nl/zwolle/nieuws/een-dagje-parkeren-bij-isala-in-zwolle-het-duurst-in-deze-regio~98961/
Views: 13.319

Gratis EHBO-kalender van St Jansdal op de deurmat
In onder meer Dronten, Lelystad en Biddinghuizen valt in december een gratis EHBO-kalender van ziekenhuis St Jansdal
op de deurmat. Op de kalender staan tips hoe iemand geholpen moet worden bij een ongeluk. De tips staan op de
achterkant van iedere maand. Ze zijn in geval van nood te gebruiken. Naast de EHBO-tips staat er ook een overzicht van
[…]

  https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25279

AD Ziekenhuis Top 100: Every 1’s a winner, babe!
Herm Joosten
[…] ZorgSaam Ziekenhuis, Terneuzen, Oostbrug, Hulst (2018: 2) 4. Elkerliek Ziekenhuis, Helmond, Deurne (2018: 5) 5.
Wilhlmina Ziekenhuis, Assen (2018: 4) 6. Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk (2018: 6) 7. IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d
IJssel (2018: 8) 8. Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen (2018: 9) 9. Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten (2018:

  https://www.skipr.nl/blogs/id4024-ad-ziekenhuis-top-100-every-1s-a-winner-babe.html

Flevolandse ziekenhuizen bij eerste 30 in Ziekenhuis Top 100
[…] Deze Top 100 geeft jaarlijks inzicht in de kwaliteit van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen. In de categorie
Algemeen- of streekziekenhuis staat Ziekenhuis St Jansdal op de 17e plek met een eindscore van 74,12. In
dezelfde categorie staat het Antonius Ziekenhuis op plek 26 (eindscore 67,6) en het Flevoziekenhuis in Almere
staat op plek 29 […]

  https://flevopost.nl/artikel/1059925/flevolandse-ziekenhuizen-bij-eerste-30-in-ziekenhuis-top-100.html  Views: 538

Flevolandse ziekenhuizen bij eerste 30 in Ziekenhuis Top 100
[…] Deze Top 100 geeft jaarlijks inzicht in de kwaliteit van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen. In de categorie
Algemeen- of streekziekenhuis staat Ziekenhuis St Jansdal op de 17e plek met een eindscore van 74,12. In
dezelfde categorie staat het Antonius Ziekenhuis op plek 26 (eindscore 67,6) en het Flevoziekenhuis in Almere
staat op plek 29 […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1059925/flevolandse-ziekenhuizen-bij-eerste-30-in-ziekenhuis-top-100.html
Views: 577

Op deze plek staat St Jansdal Harderwijk in de Ziekenhuis Top 100
Harderwijk - Mocht je onverhoopt in het ziekenhuis belanden, zit je in het St Jansdal in Harderwijk best goed. In de AD Top
100 staat het ziekenhuis op de zeventiende plaats in de lijst van 40 streekziekenhuizen. Er waren dit jaar twee winnaars:
het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Jeroen...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63995493/op-deze-plek-staat-st-jansdal-harderwijk-in-de-ziekenhuis-
top-100.html
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Flevoziekenhuis gestegen naar 29 in ziekenhuis top 100, Antonius gedaald
[…] In totaal zijn er 33 criteria. Het Antonius Ziekenhuis Sneek-Emmeloord is van plek 19 gedaald naar plek 26. Het St
Jansdal,...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/flevoziekenhuis-gestegen-naar-29-in-ziekenhuis-top-100-antonius-
gedaald/3289661

Op deze plek staat St Jansdal Harderwijk in de Ziekenhuis Top 100
Nicole Berkouwer
Mocht je onverhoopt in het ziekenhuis belanden, zit je in het St Jansdal in Harderwijk best goed. In de staat het
ziekenhuis op de zeventiende plaats in de lijst van 40 streekziekenhuizen. Er waren dit jaar twee winnaars: het
Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Rivas is het beste
streekziekenhuis

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/op-deze-plek-staat-st-jansdal-harderwijk-in-de-ziekenhuis-top-100~71488/
Views: 13.222

Goede score voor Isala in Ziekenhuis Top 100, Gelre presteert minder
De Stentor Hattem
Ziekenhuizen Isala in Zwolle en St Jansdal in Harderwijk hebben de protocollen rond medicatie goed voor elkaar. Dat blijkt
uit de score in d...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/goede-score-voor-isala-in-ziekenhuis-top-100-gelre-presteert-minder

Ziekenhuizen rond Kampen en Flevoland in de middenmoot of onderaan in ranglijst
De Stentor Flevoland
Het St Jansdal Ziekenhuis en Antonius Ziekenhuis staan als streekziekenhuis in de middenmoot van de Ziekenhuis Top
100 van de Stentor. St Ja...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/ziekenhuizen-rond-kampen-en-flevoland-in-de-middenmoot-of-onderaan-in-
ranglijst

Ziekenhuizen rond Kampen en Flevoland in de middenmoot of onderaan in ranglijst
Kampen - Het St Jansdal Ziekenhuis en Antonius Ziekenhuis staan als streekziekenhuis in de middenmoot van de
Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. St Jansdal scoort goed als het gaat om medicatie. Patiënten in het Antonius liggen
daar vaker langer dan verwacht dan landelijk.

  https://drimble.nl/regio/overijssel/kampen/63993595/ziekenhuizen-rond-kampen-en-flevoland-in-de-middenmoot-of-
onderaan-in-ranglijst.html

Goede score voor Isala in Ziekenhuis Top 100, Gelre presteert minder (De Stentor
Veluwe)
Ziekenhuizen Isala in Zwolle en St Jansdal in Harderwijk hebben de protocollen rond medicatie goed voor elkaar. Dat blijkt
uit de score in de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is bijna hekkensluiter onder de
topklinische centra.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25023202

Ziekenhuizen rond Kampen en Flevoland in de middenmoot of onderaan in ranglijst
(De Stentor Kampen)
Het St Jansdal Ziekenhuis en Antonius Ziekenhuis staan als streekziekenhuis in de middenmoot van de Ziekenhuis Top
100 van de Stentor. St Jansdal scoort goed als het gaat om medicatie. Patiënten in het Antonius liggen daar vaker langer
dan verwacht dan landelijk.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25023199
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Goede score voor Isala in Ziekenhuis Top 100, Gelre presteert minder
Zwolle - Ziekenhuizen Isala in Zwolle en St Jansdal in Harderwijk hebben de protocollen rond medicatie goed voor elkaar.
Dat blijkt uit de score in de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is bijna hekkensluiter
onder de topklinische centra.

  https://drimble.nl/regio/overijssel/zwolle/63993554/goede-score-voor-isala-in-ziekenhuis-top-100-gelre-presteert-
minder.html

Ziekenhuizen rond Kampen en Flevoland in de middenmoot of onderaan in ranglijst
Willemijn van Lare, André Valkeman & Ewoud ten Kleij
Het St Jansdal Ziekenhuis en Antonius Ziekenhuis staan als streekziekenhuis in de middenmoot van de
Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. St Jansdal scoort goed als het gaat om medicatie. Patiënten in het
Antonius liggen daar vaker langer dan verwacht dan landelijk. In het onderzoek worden jaarlijks alle
Nederlandse ziekenhuizen met elkaar […]

  https://www.ad.nl/kampen/ziekenhuizen-rond-kampen-en-flevoland-in-de-middenmoot-of-onderaan-in-
ranglijst%7Ea89ede93/
Views: 28.746

St Jansdal staat in middenmoot Ziekenhuis Top 100
Willemijn van Lare, André Valkeman & Ewoud ten Kleij
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk staat in de middenmoot van de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor.
Het ziekenhuis scoort goed als het gaat om medicatie. In de lijst met topziekenhuizen doet Isala in Zwolle het
goed, terwijl Gelre in Apeldoorn bijna onderaan de lijst staat. De Top 100 maakt onderscheid tussen
algemene- of streekziekenhuizen […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-staat-in-middenmoot-ziekenhuis-top-100~acb789f0/  Views: 3.395

Ziekenhuizen rond Kampen en Flevoland in de middenmoot of onderaan in ranglijst
Willemijn van Lare, André Valkeman & Ewoud ten Kleij
Het St Jansdal Ziekenhuis en Antonius Ziekenhuis staan als streekziekenhuis in de middenmoot van de
Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. St Jansdal scoort goed als het gaat om medicatie. Patiënten in het
Antonius liggen daar vaker langer dan verwacht dan landelijk. In het onderzoek worden jaarlijks alle
Nederlandse ziekenhuizen met elkaar […]

  https://www.destentor.nl/kampen/ziekenhuizen-rond-kampen-en-flevoland-in-de-middenmoot-of-onderaan-in-
ranglijst~a89ede93/
Views: 3.395

Goede score voor Isala in Ziekenhuis Top 100, Gelre presteert minder
Willemijn van Lare, André Valkeman & Ewoud ten Kleij
Ziekenhuizen Isala in Zwolle en St Jansdal in Harderwijk hebben de protocollen rond medicatie goed voor
elkaar. Dat blijkt uit de score in de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is
bijna hekkensluiter onder de topklinische centra. Die criteria zijn onder meer toezicht op medicijngebruik,
uitkomsten van […]

  https://www.destentor.nl/heerde/goede-score-voor-isala-in-ziekenhuis-top-100-gelre-presteert-minder~a02b5bac/
Views: 3.395

Goede score voor Isala in Ziekenhuis Top 100, Gelre presteert minder
De Stentor Veluwe
Ziekenhuizen Isala in Zwolle en St Jansdal in Harderwijk hebben de protocollen rond medicatie goed voor elkaar. Dat blijkt
uit de score in de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is bijna hekkensluiter onder de
topklinische centra.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/33720/goede-score-voor-isala-in-ziekenhuis-top-100-gelre-presteert-minder/
Views: 893
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Goede score voor Isala in Ziekenhuis Top 100, Gelre presteert minder
De Stentor Veluwe
Ziekenhuizen Isala in Zwolle en St Jansdal in Harderwijk hebben de protocollen rond medicatie goed voor elkaar. Dat blijkt
uit de score in de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is bijna hekkensluiter onder de
topklinische centra.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/24498/goede-score-voor-isala-in-ziekenhuis-top-100-gelre-presteert-minder/
Views: 893

Dit ben jij kwijt aan parkeren bij jouw ziekenhuis, bezoekers en patiënten betalen zich
soms blauw
Hanneke van Houwelingen & Paul Hartman
[…] In deze regio is een dagje parkeren bij Isala in Zwolle het duurst: het ziekenhuis brengt daar 8,30 euro
voor in rekening. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hanteert het hoogste uurtarief: parkeerders betalen daar
1,80 euro per uur. Daar staat tegenover dat een dagkaart (5,50 euro) weer goedkoper is dan in de meeste
andere plaatsen […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/dit-ben-jij-kwijt-aan-parkeren-bij-jouw-ziekenhuis-bezoekers-en-patienten-betalen-zich-
soms-blauw~aee3b3d9/
Views: 3.436
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