
Berichten
Politieke beloftes aan Lelystad zijn moeilijk in te lossen
Wilma Kieskamp
Sinds vorige week bemoeit minister Bruins zich actief met de gesprekken tussen de curator en de gegadigden.
Er lijken nog twee serieuze kandidaten over: het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk en de Cardiologie Centra
Nederland. De eerste heeft gezegd dat de eis van de Tweede Kamer ‘onmogelijk’ uitvoerbaar is. Zelfs als de
minister extra ...

  https://www.trouw.nl/home/politieke-beloftes-aan-lelystad-zijn-moeilijk-in-te-lossen%7Ea51185e1/  Views: 6.037

Een Google-gebruiker
★★★★★ -Ik kom al jaren bij st. jansdal en als ik er kom word ik altijd heel goed geholpen en word er de tijd genomen, het
personeel is altijd even vriendelijk en denk met je mee naar een oplossing. Ik zou zeggen: ga zo door.

  https://www.google.nl/search?q=St+Jansdal+Wethouder+Jansenlaan+90+3844+DG+Harderwijk

D-day voor failliete IJsselmeerziekenhuizen uitgesteld
Arjen ten Cate
Die moesten uiterlijk afgelopen vrijdagmiddag een concreet plan indienen. Bekend is dat de ziekenhuizen St.
Jansdal in Harderwijk en het Antoniusziekenhuis in Sneek een bod hebben gedaan, net zoals de Stichting
Cardiologen Centra Nederland. Laatstgenoemde wil een breed ziekenhuis in Lelystad houden, het St. Jansdal
wil in afgeslankte vorm ...

  https://www.ad.nl/lelystad/d-day-voor-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-uitgesteld%7Eadc03a36/  Views: 20.694

D-day voor failliete IJsselmeerziekenhuizen uitgesteld
Arjen ten Cate
Die moesten uiterlijk afgelopen vrijdagmiddag een concreet plan indienen. Bekend is dat de ziekenhuizen St.
Jansdal in Harderwijk en het Antoniusziekenhuis in Sneek een bod hebben gedaan, net zoals de Stichting
Cardiologen Centra Nederland. Laatstgenoemde wil een breed ziekenhuis in Lelystad houden, het St. Jansdal
wil in afgeslankte vorm ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/d-day-voor-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-uitgesteld~adc03a36/  Views: 1.599

St Jansdal wil geen spoedzorg bieden, Antonius wel in NOP en Urk
Het St Jansdal ziet het niet zitten om in Lelystad spoedeisende hulp en acute verloskunde voort te zetten. Het
ziekenhuis uit Harderwijk heeft een bod gedaan op de zorg in Lelystad, en is zaterdag door minister Bruins gevraagd
deze bieding uit te breiden met spoedzorg. St Jansdal gaat daar dus niet op in. Volgens het St Jansdal is het
handhaven ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-wil-geen-spoedzorg-bieden-antonius-wel-in-nop-en-urk/2857826

D G o
De minister heeft in de 2e Kamer een beetje domme belofte gedaan. Had zijn rug meer reacht moeten houden. De
mooiste oplossing komt van de kant van het St. Jansdal. Overdag in feite alle relevante zorg in Lelystad aanwezig, inclusief
een spoedpoli en verder geen dure oplossingsrichting om beschikbaarheid te moeten bieden voor avond, nacht en ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36463-winter-is-niet-betrokken-bij-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html

Een spoedeisende hulp in Lelystad, waarom is dat zo lastig?
Michiel van der Geest
Althans, de twee partijen die hun plannen voor Lelystad bekend hebben gemaakt. St Jansdal, het ziekenhuis in
Harderwijk dat in Lelystad basiszorg wil gaan aanbieden is het scherpst in zijn afwijzing. Met zijn wens
‘overvraagt’ Bruins de zorg, stelt het St Jansdal. De historie laat zien dat het ‘onmogelijk’ is om in Lelystad een
volledig ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-spoedeisende-hulp-in-lelystad-waarom-is-dat-zo-lastig-~b6a4591b/
Views: 13.662
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'Schone watergangen in Stadsweiden en Drielanden'
De Heer land en water BV uit Polsbroek voert in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe de
werkzaamheden uit. Gestart wordt rond het ziekenhuis St. Jansdal. Een andere ploeg start in het zuiden van
Drielanden. Op deze manier wordt steeds ten noorden en ten zuiden van de A28 gebaggerd. Ter hoogte van
de Couperussingel is het waterschap van plan ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/schone-watergangen-stadsweiden-en-drielanden-509426

'Schone watergangen in Stadsweiden en Drielanden'
De Heer land en water BV uit Polsbroek voert in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe de
werkzaamheden uit. Gestart wordt rond het ziekenhuis St. Jansdal. Een andere ploeg start in het zuiden van
Drielanden. Op deze manier wordt steeds ten noorden en ten zuiden van de A28 gebaggerd. Ter hoogte van
de Couperussingel is het waterschap van plan ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/schone-watergangen-stadsweiden-en-drielanden-509425

Inkoop van kankermedicijnen door failliete ziekenhuizen onderzocht
Rianne Oosterom
Zorgondernemer Loek Winter is mede-eigenaar van een bedrijf dat naast de CCN aandelen heeft in het
ziekenhuis van Dokkum.  Niet alleen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk brengt een bod uit op de failliete
IJsselmeerziekenhuizen. Ook Cardiologiecentra Nederland (CCN), een stichting van hartchirurgen, wil het
ziekenhuis in Lelystad en de klinieke

  https://www.trouw.nl/home/inkoop-van-kankermedicijnen-door-failliete-ziekenhuizen-onderzocht-%7Eac8accbf/
Views: 6.022

D-Day voor het ziekenhuis
Het St Jansdal, dat zich vorige week als eerste meldde, ziet geen brood in een spoedeisende eerste hulp,
verloskunde en kindergeneeskunde in Lelystad. Maar naast deze twee zouden er nog meer partijen
geïnteresseerd zijn in het ziekenhuis in Lelystad. Woensdag wordt duidelijk welke overnamekandidaat het
beste plan heeft ingediend.

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/06/d-day-voor-het-ziekenhuis  Views: 452

D-Day voor het ziekenhuis in Lelystad
Kees Bakker
Het St Jansdal, dat zich vorige week als eerste meldde, ziet geen brood in een spoedeisende eerste hulp,
verloskunde en kindergeneeskunde in Lelystad. Maar naast deze twee zouden er nog meer partijen
geïnteresseerd zijn in het ziekenhuis in Lelystad. Woensdag wordt duidelijk welke overnamekandidaat het
beste plan heeft ingediend.

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/557825/d-day-voor-het-ziekenhuis-in-lelystad.html  Views: 306

'Spoed' Lelystad gaat 's nachts dicht
Verder meldde het St. Jansdal uit Harderwijk zich en ook de Antonius Zorggroep kwam met plannen om de zorg in
de regio te waarborgen. De curatoren verwachten woensdag een plan klaar te hebben.

  https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/15591-spoed-lelystad-gaat-s-nachts-dicht

'Interesse van tien partijen voor failliete ziekenhuizen'
Dat zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandagavond na overleg met onder meer de medische staf
van de ziekenhuizen. Of het St Jansdal één van de tien is, is nog onbekend. Het Harderwijkse ziekenhuis liet
eerder wel weten interesse te hebben. Bruins wilde niet in gaan op de vraag hoe serieus de interesse is van
de partijen die de zorg of ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/interesse-van-tien-partijen-voor-failliete-ziekenhuizen-509083
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'Interesse van tien partijen voor failliete ziekenhuizen'
Dat zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandagavond na overleg met onder meer de medische staf
van de ziekenhuizen. Of het St Jansdal één van de tien is, is nog onbekend. Het Harderwijkse ziekenhuis liet
eerder wel weten interesse te hebben. Bruins wilde niet in gaan op de vraag hoe serieus de interesse is van
de partijen die de zorg of ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/interesse-van-tien-partijen-voor-failliete-ziekenhuizen-509075

Welke partijen zijn in de race om de failliete IJsselmeerziekenhuizen over te nemen?
Paolo Laconi
Het gaat om ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en de Antonius
Zorggroep uit Sneek. Zij hebben hun plannen publiek gemaakt en gisteren verder toegelicht. Dit is wat we nu
weten.

  https://www.ad.nl/lelystad/welke-partijen-zijn-in-de-race-om-de-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-over-te-
nemen%7Ea33eaf7c/
Views: 20.914

Welke partijen zijn in de race om de failliete IJsselmeerziekenhuizen over te nemen?
Paolo Laconi
Het gaat om ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en de Antonius
Zorggroep uit Sneek. Zij hebben hun plannen publiek gemaakt en gisteren verder toegelicht. Dit is wat we nu
weten.

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/welke-partijen-zijn-in-de-race-om-de-failliete-
ijsselmeerziekenhuizen-over-te-nemen~a33eaf7c/
Views: 1.619

Meer dan tien gegadigden voor doorstart ziekenhuis
Omroep Flevoland

Tot nog toe zijn alleen de plannen van het St Jansdal, het Antonius Ziekenhuis en Cardiologie Centra Nederland
openbaar geworden. Geen van deze drie partijen denkt dat er in Lelystad een volwaardige spoedeisende hulp en
afdeling verloskunde kan blijven bestaan.  Minister Bruins liet weten dat hij zich voor een doorstart van de
spoedeisende hul

  http://youtube.com/watch?v=MWJ3Y9_bea4  Views: 2.449

St Jansdal wil geen spoedzorg in Lelystad: Politiek overvraagt de zorg
Linda J. Rusk
Maar ziekenhuis St Jansdal ziet dat niet gebeuren. Het St Jansdal in Harderwijk heeft afgelopen vrijdag plannen ingediend
om voortaan de zorg in midden Flevoland voor haar rekening te nemen omdat de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn
verklaard. Het plan bestaat uit een ziekenhuisvoorziening met poliklinieken, mogelijkheden voor diagnostisch ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/06/330257-st-jansdal-wil-geen-spoedzorg-in-lelystad-politiek-overvraagt-de-
zorg.html

D-Day voor het ziekenhuis in Lelystad
Linda J. Rusk
De minister heeft daarom aan het St Jansdal gevraagd een aangepast plan in te dienen. De politiek vraagt nu om meer,
zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van het St Jansdal. Dat mag natuurlijk. Maar in onze ogen wordt de
zorg daarmee overvraagd. Het is onze verantwoordelijkheid als ziekenhuis om nooit, maar dan ook nooit, ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/06/330380-d-day-voor-het-ziekenhuis-in-lelystad.html

Kans op volwaardig ziekenhuis Lelystad flink kleiner geworden
Linda J. Rusk
Dat het er minimaal drie zijn, is wel zeker. Die geïnteresseerden zijn de Antonius Zorggroep in Sneek, het ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk en de keten van privéklinieken Cardiologie Centra Nederland (CCN). Voor zover bekend is de
Antonius Zorggroep in Sneek vooral geïnteresseerd in de zorg in de Noordoostpolder, die vanuit een vestiging i

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/06/330116-kans-op-volwaardig-ziekenhuis-lelystad-flink-kleiner-geworden-2.html
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Een spoedeisende hulp in Lelystad, waarom is dat zo lastig?
Linda J. Rusk
De baan is simpelweg niet interessant genoeg. Daarom moeten dure zelfstandigen worden ingehuurd die soms wel 3000
euro per 24 uur kosten, legt het St Jansdal uit. “Ik wil precies zijn in wat ik aanbied”, zei de minister voordat hij naar binnen
ging. “Ik wil een perspectief bieden voor de zorg in Flevoland.” Na afloop van de gesprekken met

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/06/330540-een-spoedeisende-hulp-in-lelystad-waarom-is-dat-zo-lastig.html

Minister Bruins nu voorzichtiger over openhouden acute zorg in Lelystad:
‘Overleggen wat haalbaar is’
‘Niet realistisch’ Tot de overnamekandidaten behoren het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Cardiologie
Centra Nederland (CCN). St Jansdal zei maandag dat het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad
niet meer haalbaar is. Volgens St Jansdal is het vinden van goed gekwalificeerd personeel voor onder andere de
acute zorg in ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-bruins-nu-voorzichtiger-over-openhouden-acute-zorg-in-lelystad-
overleggen-wat-haalbaar-is-~be8f3da5/
Views: 13.507

St Jansdal: volledig ziekenhuis niet haalbaar in Lelystad
Maar ziekenhuis St Jansdal ziet dat niet gebeuren. HARDERWIJK - Het ziekenhuis in Harderwijk is er heel stellig in; wat
minister Bruno Bruins wil voor Flevoland, is niet haalbaar. De minister beloofde vorige week aan de Tweede Kamer
dat het mogelijk is om in Lelystad onder meer de spoedeisende hulp (SEH) en de acute verloskunde open te ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-volledig-ziekenhuis-niet-haalbaar-in-lelystad/2855792

St Jansdal: volledig ziekenhuis niet haalbaar in Lelystad
Lelystad - Het ziekenhuis in Harderwijk is er heel stellig in; wat minister Bruno Bruins wil voor Flevoland, is niet haalbaar. De
minister beloofde vorige week aan de Tweede Kamer dat het mogelijk is om in Lelystad onder meer de spoedeisende
hulp (SEH) en de acute verloskunde open te houden...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55515943/st-jansdal-volledig-ziekenhuis-niet-haalbaar-in-lelystad.html

St Jansdal: volledig ziekenhuis niet haalbaar in Lelystad
Maar ziekenhuis St Jansdal ziet dat niet gebeuren. Het St Jansdal in Harderwijk heeft afgelopen vrijdag plannen
ingediend om voortaan de zorg in midden Flevoland voor haar rekening te nemen omdat de MC
IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn verklaard. 'Het plan bestaat uit een ziekenhuisvoorziening met
poliklinieken, mogelijkheden voor diagnostisch

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2358415/St-Jansdal-volledig-ziekenhuis-niet-haalbaar-in-Lelystad
Views: 5.040

St Jansdal: volledig ziekenhuis niet haalbaar in Lelystad
Omroep Gelderland
Het ziekenhuis in Harderwijk is er heel stellig in; wat minister Bruno Bruins wil voor Flevoland, is niet haalbaar.
De minister beloofde vorige week aan de Tweede Kamer dat het mogelijk is om in Lelystad onder meer de
spoedeisende hulp (SEH) en de acute verloskunde open te houden. Maar ziekenhuis St Jansdal ziet dat niet
gebeuren.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2237509-bruins-voorzichtiger-over-openhouden-acute-zorg-lelystad

Longpunt: Inhaleren van medicatie
Nijkerk - De werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert op woensdag 21
november 2018 in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal het Longpunt ´Inhaleren van medicatie´. Het Longpunt krijgt
steun van huisartsencoöperatie Medicamus uit Harderwijk. Tijdens de bijeenkomst...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/55513776/longpunt-inhaleren-van-medicatie.html

NEGATIEF
06/11/2018
00:00
2 maanden
geleden

NEGATIEF
05/11/2018
23:01
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
05/11/2018
21:09
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
05/11/2018
20:20
2 maanden
geleden

NEGATIEF
05/11/2018
20:08
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
05/11/2018
20:08
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
05/11/2018
18:17
2 maanden
geleden

Berichten 4

http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/06/330540-een-spoedeisende-hulp-in-lelystad-waarom-is-dat-zo-lastig.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-bruins-nu-voorzichtiger-over-openhouden-acute-zorg-in-lelystad-overleggen-wat-haalbaar-is-~be8f3da5/
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-volledig-ziekenhuis-niet-haalbaar-in-lelystad/2855792
https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55515943/st-jansdal-volledig-ziekenhuis-niet-haalbaar-in-lelystad.html
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2358415/St-Jansdal-volledig-ziekenhuis-niet-haalbaar-in-Lelystad
https://www.stadindex.nl/lelystad/2237509-bruins-voorzichtiger-over-openhouden-acute-zorg-lelystad
https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/55513776/longpunt-inhaleren-van-medicatie.html


Kans op volwaardig ziekenhuis Lelystad flink kleiner geworden | RTLZ
Mathijs Smit
Dat het er minimaal drie zijn, is wel zeker. Die geïnteresseerden zijn de Antonius Zorggroep in Sneek, het ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk en de keten van privéklinieken Cardiologie Centra Nederland (CCN). Geen volwaardig ziekenhuis Voor
zover bekend is de Antonius Zorggroep in Sneek vooral geïnteresseerd in de zorg in de Noordoostpolder,

  https://www.rtlz.nl/business/artikel/4474641/doorstart-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen  Views: 2.836

Kans op volwaardig ziekenhuis Lelystad flink kleiner geworden
Mathijs Smit
Dat het er minimaal drie zijn, is wel zeker. Die geïnteresseerden zijn de Antonius Zorggroep in Sneek, het
ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en de keten van privéklinieken Cardiologie Centra Nederland (CCN). Geen
volwaardig ziekenhuis Voor zover bekend is de Antonius Zorggroep in Sneek vooral geïnteresseerd in de
zorg in de Noordoostpolder,

  https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4474641/doorstart-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen  Views: 6.544

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen
Deze afspraken worden gemaakt in het ROAZ, waar o.a. de omliggende ziekenhuizen, zoals Sint Jansdal, Flevoziekenhuis,
Isala, Tjongerschans en Antonius aanwezig zijn. Ook geldt dat afbouw van zorg pas mogelijk is als de IGJ het afbouwplan
van de curator heeft geaccordeerd en als de NZa heeft vastgesteld dat de zorgverzekeraar met het afbouwplan de

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-134.html

St Jansdal: 'Handhaven volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar'
'Het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar'. Dit stelt overnamekandidaat St
Jansdal uit Harderwijk op maandag. Ziekenhuis St Jansdal heeft vrijdag een bieding gedaan op de zorg van MC
Zuiderzee in midden Flevoland (de gemeenten Lelystad en Dronten). Het plan bestaat uit een uitgebreide
ziekenhuisvoorziening met ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/05/st-jansdal-handhaven-volledig-basisziekenhuis-in-lelystad-is-niet-haalbaar
Views: 457

St Jansdal: `Handhaven volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar`
(Flevopost)
Lelystad / Harderwijk - `Het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar`. Dit stelt
overnamekandidaat St Jansdal uit Harderwijk op maandag.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23875801

St Jansdal: ´Handhaven volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar´
Lelystad - ´Het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar´. Dit stelt overnamekandidaat St
Jansdal uit Harderwijk op maandag.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55507236/st-jansdal-handhaven-volledig-basisziekenhuis-in-lelystad-is-niet-
haalbaar.html

St Jansdal: 'Handhaven volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar'
Lelystad / Harderwijk - 'Het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar'. Dit stelt
overnamekandidaat St Jansdal uit Harderwijk op maandag. Ziekenhuis St Jansdal heeft vrijdag een bieding
gedaan op de zorg van MC Zuiderzee in midden Flevoland (de gemeenten Lelystad en Dronten). Het plan
bestaat uit een uitgebreide ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/557736/st-jansdal-handhaven-volledig-basisziekenhuis-in-lelystad-is-niet-
haalbaar.html
Views: 306
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Kans op volwaardig ziekenhuis Lelystad flink kleiner geworden
RTL Z / Mathijs Smit
Dat het er minimaal drie zijn, is wel zeker. Die geïnteresseerden zijn de Antonius Zorggroep in Sneek, het
ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en de keten van privéklinieken Cardiologie Centra Nederland (CCN). Geen
volwaardig ziekenhuis Voor zover bekend is de Antonius Zorggroep in Sneek vooral geïnteresseerd in de
zorg in de Noordoostpolder,

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/kans-op-volwaardig-ziekenhuis-lelystad-flink-kleiner-geworden/ar-
BBPmB29?li=BBoPOOf
Views: 16.161

St Jansdal wil geen spoedzorg in Lelystad: ‘Politiek overvraagt de zorg’
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk houdt vast aan het oorspronkelijke plan om circa tachtig procent van
de zorg van de failliete IJsselmeerziekenhuizen voort te zetten. Het in de benen houden van de acute
verloskunde en een volledige spoedeisende hulp, zoals de politiek wil, is volgens St Jansdal niet haalbaar.
Zaterdag diende het ziekenhuis ...

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-wil-geen-spoedzorg-in-lelystad-politiek-overvraagt-de-zorg~a9c83eb68/
Views: 1.623

PvdA tegen overname failliete ziekenhuizen Lelystad door CCN
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Partijen die het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam willen
kopen, krijgen tot begin deze week de kans om ...

  https://www.ad.nl/politiek/pvda-tegen-overname-failliete-ziekenhuizen-lelystad-door-ccn%7Ea6719ada/  Views: 20.901
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kopen, krijgen tot begin deze week de kans om ...

  https://www.tubantia.nl/politiek/pvda-tegen-overname-failliete-ziekenhuizen-lelystad-door-ccn%7Ea6719ada/
Views: 3.612
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Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Partijen die het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam willen
kopen, krijgen tot begin deze week de kans om ...

  https://www.gelderlander.nl/politiek/pvda-tegen-overname-failliete-ziekenhuizen-lelystad-door-ccn%7Ea6719ada/
Views: 4.071
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Ziekenhuis uit Harderwijk heeft haar plan voor MC Zuiderzee ingediend
Dat schrijft het ziekenhuis uit Harderwijk in een persbericht. Ziekenhuis St Jansdal heeft op 2 november jl. een
bieding gedaan op de zorg van MC Zuiderzee in midden Flevoland. Het plan bestaat uit een uitgebreide
ziekenhuisvoorziening met poliklinieken, mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek, poliklinische ingrepen en
zeven dagen in de week ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/ziekenhuis-uit-harderwijk-heeft-haar-plan-voor-mc-zuiderzee-ingediend

Veel biedingen op failliete ziekenhuizen
Suzanne Bremmers
0 Artikel bewaren U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan Login of Maak een account
aan De overnamekandidaten voor de IJsselmeerziekenhuizen zijn onder andere ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk, Antonius Ziekenhuis in Sneek, Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) en Reumazorg Zuid
West Nederland (RZWN), voor allee

  https://www.zorgvisie.nl/veel-biedingen-op-failliete-ziekenhuizen/  Views: 1.589

Veel biedingen op failliete ziekenhuizen
Suzanne Bremmers
0 Artikel bewaren U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan Login of Maak een account aan De
overnamekandidaten voor de IJsselmeerziekenhuizen zijn onder andere ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Antonius
Ziekenhuis in Sneek, Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) en Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN), voor
alleen

  https://www.zorgvisie.nl/veel-biedingen-op-failliete-ziekenhuizen/  Views: 1.589

Tjongerschans: Reactie op faillissement MC Groep
Tjongerschans is onder leiding van de zorgverzekeraar in gesprek met de omliggende ziekenhuizen (Isala
Zwolle, St Jansdal Harderwijk, Flevoziekenhuis Almere en Antonius Zorggroep Sneek) en met de
verloskundigen, huisartsen en de ambulancedienst uit de regio om de zorg voor patiënten te waarborgen.
De eerste focus ligt op het verlenen van acute ...

  http://zorg.liwwadders.nl/tjongerschans-reactie-op-faillissement-mc-groep/  Views: 325
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Zorgen over nog langer wachten in ziekenhuis
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete
Flevolandse ziekenhuizen. Door: ANP

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45362-zorgen-over-nog-langer-wachten-in-ziekenhuis.html
Views: 510

Cliëntenraad IJsselmeerziekenhuizen zet kaarten op CCN
Het plan biedt een "zo breed mogelijk palet aan zorg op alle vier de locaties Lelystad, Emmeloord, Dronten, Urk". St Jansdal
Ook het Ziekenhuis St Jansdal dingt mee naar de overname van IJsselmeerziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft op 2
november een bieding gedaan op de zorg van de ziekenhuizen. Het plan bestaat uit een "uitgebreide ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36448-clientenraad-ijsselmeerziekenhuizen-zet-kaarten-op-ccn.html

Cliëntenraad IJsselmeerziekenhuizen zet kaarten op CCN
Het plan biedt een "zo breed mogelijk palet aan zorg op alle vier de locaties Lelystad, Emmeloord, Dronten, Urk". St Jansdal
Ook het Ziekenhuis St Jansdal dingt mee naar de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen. Het ziekenhuis in Harderwijk
heeft op 2 november een bieding gedaan op de zorg van de ziekenhuizen. Het plan bestaat uit een ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36448-overnamepartij-ziekenhuizen-woensdag-bekend.html

Ziekenhuissector heeft baat bij masterplan voor ontslagen personeel
Sommige ziekenhuizen stellen zich reeds proactief op. Zo riep het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk
ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te komen solliciteren. Het aantal patiënten
uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. “Het is hier loeidruk’, laat het ziekenhuis weten. Ook
het Isala ziekenhuis in ...

  https://www.consultancy.nl/nieuws/20562/ziekenhuissector-heeft-baat-bij-masterplan-voor-ontslagen-personeel
Views: 218

St Jansdal: Handhaven volledig basisziekenhuis in Lelystad is niet haalbaar
Linda J. Rusk
Maar ziekenhuis St Jansdal ziet dat niet gebeuren. Het St Jansdal in Harderwijk heeft afgelopen vrijdag plannen ingediend
om voortaan de zorg in midden Flevoland voor haar rekening te nemen omdat de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn
verklaard. Het plan bestaat uit een ziekenhuisvoorziening met poliklinieken, mogelijkheden voor diagnostisch ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/05/330011-st-jansdal-handhaven-volledig-basisziekenhuis-in-lelystad-is-niet-
haalbaar.html

CCN ‘enige serieuze kandidaat’ voor IJsselmeerziekenhuizen
ANP Marieke van Twillert
‘Het is logisch dat er het nodige geschaafd moet worden’, reageert De Bruin. Met de kennelijke voorkeur voor CCN lijken
de kansen voor ziekenhuis St Jansdal geslonken. De Bruin: ‘Wij staan sceptisch tegenover hun bod, aangezien ze al
moeite hebben hun eigen broek op te houden.’ Desondanks heeft St Jansdal eind vorige week een bieding ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ccn-enige-serieuze-kandidaat-voor-
ijsselmeerziekenhuizen.htm
Views: 3.964

Protest tegen de sluiting van failliete ziekenhuizen
Rianne Oosterom
CCN is tevens mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
ziekenhuizen in Flevoland.  Verontwaardiging alom over de plotselinge sluiting van het
Slotervaartziekenhuis. Waarom moet het zo snel allemaal? 

  https://www.trouw.nl/samenleving/protest-tegen-de-sluiting-van-failliete-ziekenhuizen%7Eafd27eb4/  Views: 5.948
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https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45362-zorgen-over-nog-langer-wachten-in-ziekenhuis.html
https://www.skipr.nl/actueel/id36448-clientenraad-ijsselmeerziekenhuizen-zet-kaarten-op-ccn.html
https://www.skipr.nl/actueel/id36448-overnamepartij-ziekenhuizen-woensdag-bekend.html
https://www.consultancy.nl/nieuws/20562/ziekenhuissector-heeft-baat-bij-masterplan-voor-ontslagen-personeel
http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/05/330011-st-jansdal-handhaven-volledig-basisziekenhuis-in-lelystad-is-niet-haalbaar.html
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ccn-enige-serieuze-kandidaat-voor-ijsselmeerziekenhuizen.htm
https://www.trouw.nl/samenleving/protest-tegen-de-sluiting-van-failliete-ziekenhuizen%7Eafd27eb4/


Eerste hulp ziekenhuis Lelystad tijdelijk dicht na faillissement
Lees ook: In ieder geval het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis, cardiologenclub Cardiologie Centra Nederland en de
Friese Antonius Zorggroep hebben belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Of zij
daadwerkelijk een bod hebben gedaan is nog niet bekend.

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/eerste-hulp-ziekenhuis-lelystad-tijdelijk-dicht-na-faillissement/

Plan voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen bij curator
Het netwerk van behandelcentra voor hart- en vaartziekten is mede-eigenaar van het ziekenhuis in Dokkum.
Naast de cardiologen hebben ook het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk en de Antonius Zorggroep uit
Friesland interesse getoond in een overname van (een deel van) de IJsselmeerziekenhuizen. Bekijk
ookMinister Bruins wil vinger in pap bij ...

  https://nos.nl/artikel/2257673-plan-voor-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-bij-curator.html  Views: 70.448

Plan voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen bij curator
Het netwerk van behandelcentra voor hart- en vaartziekten is mede-eigenaar van het ziekenhuis in Dokkum. Naast de
cardiologen hebben ook het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk en de Antonius Zorggroep uit Friesland interesse
getoond in een overname van (een deel van) de IJsselmeerziekenhuizen.

  http://www.headlines.nl/17414988/Plan-voor-doorstart-IJsselmeerziekenhuizen-bij-curator/

Plan voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen bij curator
Pov
Het netwerk van behandelcentra voor hart- en vaartziekten is mede-eigenaar van het ziekenhuis in Dokkum. Naast de
cardiologen hebben ook het St Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk en de Antonius Zorggroep uit Friesland interesse
getoond in een overname van (een deel van) de IJsselmeerziekenhuizen. Klik voor bron | Nos.nl Binnenland

  http://www.reetketel.nl/binnenland/plan-voor-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-bij-curator/

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.ad.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/  Views: 20.579

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.tubantia.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/
Views: 3.601

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/
Views: 4.107
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https://www.tubantia.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/
https://www.gelderlander.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/


Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.bd.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/  Views: 3.901

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.pzc.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/  Views: 1.752

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.destentor.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator~ae81adde/
Views: 1.624

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-
bij-curator~ae81adde/
Views: 1.624

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.bndestem.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/
Views: 4.676

Doorstartplan voor Flevolandse ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.ed.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/  Views: 4.410

Doorstartplan ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Desnoods geld bijleggen Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft
al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt om een ...

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2757640/doorstartplan-ziekenhuizen-ligt-bij-curator  Views: 156.394
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https://www.destentor.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator~ae81adde/
https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator~ae81adde/
https://www.bndestem.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/
https://www.ed.nl/binnenland/doorstartplan-voor-flevolandse-ziekenhuizen-ligt-bij-curator%7Eae81adde/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2757640/doorstartplan-ziekenhuizen-ligt-bij-curator


Doorstartplan ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.transport-online.nl/site/96902/doorstartplan-ziekenhuizen-ligt-bij-curator/  Views: 1.113

Doorstartplan ziekenhuizen ligt bij curator
ANP
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete
Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt om
een doorstart mogelijk te ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181103/doorstartplan-ziekenhuizen-ligt-bij-curator/  Views: 1.073

Doorstartplan ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de
bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij
desnoods geld bijlegt om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/doorstartplan-ziekenhuizen-ligt-bij-curator-1.1524998  Views: 347

Doorstartplan IJsselmeerziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Ook andere belangstellenden voor doorstart Behalve de
cardiologen hebben ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond
voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft al gezegd dat hij desnoods

  http://www.kijknieuws.nl/doorstartplan-ijsselmeerziekenhuizen-ligt-bij-curator.php

Doorstartplan ziekenhuizen ligt bij curator
ANP
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het
Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete
Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt
om een doorstart mogelijk te ...

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/doorstartplan-ziekenhuizen-ligt-bij-curator/  Views: 388

Antonius officieel in race voor polderzorg
Ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en cardiologenclub Cardiologie Centra Nederland toonden al
belangstelling voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Of zij ook daadwerkelijk een bod hebben gedaan
is nog niet bekend. SEH helemaal dicht? Nu een doorstart nog onzeker is, gaat de afbouw van de zorg in de
IJsselmeerziekenhuizen voorlopig ...

  https://frieschdagblad.nl/2018/11/3/antonius-officieel-in-race-voor-polderzorg  Views: 335

Doorstartplan ziekenhuizen ligt bij curator
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het Harderwijkse St
Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse
ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft al gezegd dat hij desnoods geld bijlegt om een doorstart
mogelijk te ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36436-doorstartplan-ziekenhuizen-ligt-bij-curator.html
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Doorstartplan IJsselmeerziekenhuizen ligt bij curator
ANP
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Ook andere belangstellenden voor
doorstart Behalve de cardiologen hebben ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius
Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins van
Medische Zorg heeft al gezegd dat hij desnoods

  https://www.nu.nl/economie/5551052/doorstartplan-ijsselmeerziekenhuizen-ligt-bij-curator.html  Views: 300.902

Doorstartplan IJsselmeerziekenhuizen ligt bij curator
ANP
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Ook andere belangstellenden voor
doorstart Behalve de cardiologen hebben ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius
Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins van
Medische Zorg heeft al gezegd dat hij desnoods

  https://www.nu.nl/algemeen/5551052/doorstartplan-ijsselmeerziekenhuizen-ligt-bij-curator.html  Views: 300.902

Doorstartplan IJsselmeerziekenhuizen ligt bij curator
ANP
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Ook andere belangstellenden voor
doorstart Behalve de cardiologen hebben ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius
Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins van
Medische Zorg heeft al gezegd dat hij desnoods

  https://www.nu.nl/economie/5551052/doorstartplan-ijsselmeerziekenhuizen-ligt-bij-curator.html  Views: 300.902

Doorstartplan IJsselmeerziekenhuizen ligt bij curator
ANP
Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Ook andere belangstellenden voor
doorstart Behalve de cardiologen hebben ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius
Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Minister Bruno Bruins van
Medische Zorg heeft al gezegd dat hij desnoods

  https://www.nu.nl/algemeen/5551052/doorstartplan-ijsselmeerziekenhuizen-ligt-bij-curator.html  Views: 300.902

Minister bemoeit zich persoonlijk met overname IJsselmeerziekenhuizen
De meest genoemde overnamekandidaat is het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. In afwachting van de
mogelijke overname van de IJselmeerziekenhuizen wordt de afdeling spoedeisende hulp van de vestiging in
Lelystad vanaf maandag ’s nachts gesloten. Als gevolg van de personeelstekorten, die de laatste dagen sterk
zijn toegenomen, is het volgens ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-bemoeit-zich-persoonlijk-met-overname-
ijsselmeerziekenhuizen~be39511a/
Views: 13.319

Overname-deadline verstreken; minister wil woensdag uitsluitsel geven
Vrijdag om 17.00 uur verstreek het de deadline voor overnamekandidaten om zich bij de curator te melden. Of
het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis een officieel overnameplan heeft ingediend, is niet bekend. Eerder
deze week maakte het ziekenhuis wel bekend interesse te hebben. Minister Bruins wil met gegadigden in
overleg en streeft ernaar ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/overname-deadline-verstreken-minister-wil-woensdag-uitsluitsel-geven-507909

Overname-deadline verstreken; minister wil woensdag uitsluitsel geven
Vrijdag om 17.00 uur verstreek het de deadline voor overnamekandidaten om zich bij de curator te melden. Of
het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis een officieel overnameplan heeft ingediend, is niet bekend. Eerder
deze week maakte het ziekenhuis wel bekend interesse te hebben. Minister Bruins wil met gegadigden in
overleg en streeft ernaar ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/overname-deadline-verstreken-minister-wil-woensdag-uitsluitsel-geven-507877
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Eerste hulp ziekenhuis Lelystad tijdelijk dicht na faillissement
Lees ook: In ieder geval het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis, cardiologenclub Cardiologie Centra Nederland en de
Friese Antonius Zorggroep hebben belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Of zij
daadwerkelijk een bod hebben gedaan is nog niet bekend.

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/eerste-hulp-ziekenhuis-lelystad-tijdelijk-dicht-na-faillissement/

Eerste hulp IJsselmeerziekenhuis tijdelijk dicht
In ieder geval het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis, cardiologenclub Cardiologie Centra Nederland en de
Friese Antonius Zorggroep hebben belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Of
zij daadwerkelijk een bod hebben gedaan is nog niet bekend. BEKIJK OOK En de winnaar is.......... Politie pakt
'lingeriedief' met lok-bh

  https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/11/eerste-hulp-ijsselmeerziekenhuis-tijdelijk-dicht  Views: 21.731

Eerste hulp Lelystad tijdelijk deels dicht
ANP
In ieder geval het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis, cardiologenclub Cardiologie Centra Nederland en de Friese
Antonius Zorggroep hebben belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Of zij
daadwerkelijk een bod hebben gedaan is nog niet bekend. Omdat een doorstart nog onzeker is, gaat de afbouw
van de zorg in de ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181102/eerste-hulp-lelystad-tijdelijk-deels-dicht/  Views: 1.074

Wie willen failliete ziekenhuizen overnemen? Curator presenteert om 17.00 uur de
namen
Arjen ten Cate & Alice van Eijk
Hij wil meteen in overleg met de bieders en denkt er woensdagavond uit te kunnen zijn. Er zijn al enkele
namen overnamekandidaten bekend: ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Antonius Ziekenhuis in Sneek,
Stichting Cardiologie Centra Nederland en de HartKliniek. De laatste heeft het bod vandaag ingetrokken. St
Jansdal in Harderwijk en het Antoniu

  https://www.ad.nl/lelystad/wie-willen-failliete-ziekenhuizen-overnemen-curator-presenteert-om-17-00-uur-de-
namen%7Ea27f9a30/
Views: 20.606

Wie wil de failliete ziekenhuizen overnemen? Curator presenteert lijstje om 17.00 uur
aan de minister
Arjen ten Cate & Alice van Eijk
Dat heeft Bruins (Medische Zorg) gezegd. Hij wil meteen in overleg met de bieders en denkt er
woensdagavond uit te kunnen zijn. Er zijn al enkele namen overnamekandidaten bekend: ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk, Antonius Ziekenhuis in Sneek, Stichting Cardiologie Centra Nederland en de HartKliniek.
De laatste heeft het bod vandaag ingetrokken

  https://www.ad.nl/lelystad/wie-wil-de-failliete-ziekenhuizen-overnemen-curator-presenteert-lijstje-om-17-00-uur-aan-de-
minister%7Ea27f9a30/
Views: 20.606

Wie willen failliete ziekenhuizen overnemen? Curator presenteert lijstje om 17.00 uur
aan de minister
Arjen ten Cate & Alice van Eijk
Dat heeft Bruins (Medische Zorg) gezegd. Hij wil meteen in overleg met de bieders en denkt er
woensdagavond uit te kunnen zijn. Er zijn al enkele namen overnamekandidaten bekend: ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk, Antonius Ziekenhuis in Sneek, Stichting Cardiologie Centra Nederland en de HartKliniek.
De laatste heeft het bod vandaag ingetrokken

  https://www.destentor.nl/lelystad/wie-willen-failliete-ziekenhuizen-overnemen-curator-presenteert-lijstje-om-17-00-uur-
aan-de-minister~a27f9a30/
Views: 1.638
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Wie willen failliete ziekenhuizen overnemen? Curator presenteert om 17.00 uur de
namen
Arjen ten Cate & Alice van Eijk
Hij wil meteen in overleg met de bieders en denkt er woensdagavond uit te kunnen zijn. Er zijn al enkele
namen overnamekandidaten bekend: ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Antonius Ziekenhuis in Sneek,
Stichting Cardiologie Centra Nederland en de HartKliniek. De laatste heeft het bod vandaag ingetrokken. St
Jansdal in Harderwijk en het Antoniu

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/wie-willen-failliete-ziekenhuizen-overnemen-
curator-presenteert-om-17-00-uur-de-namen~a27f9a30/
Views: 1.638

Wie willen failliete ziekenhuizen overnemen? Curator presenteert om 17.00 uur de
namen
Arjen ten Cate & Alice van Eijk
Hij wil meteen in overleg met de bieders, en denkt er woensdagavond uit te kunnen zijn. Eerder al hebben
het St Jansdal in Harderwijk en het Antonius uit Sneek hun interesse getoond voor respectievelijk het
ziekenhuis in Lelystad en de zorg in Noordoostpolder en Urk. De curatoren waren vandaag en gisteren
onbereikbaar voor commentaar ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/wie-willen-failliete-ziekenhuizen-overnemen-curator-presenteert-om-17-00-uur-de-
namen~a27f9a30/
Views: 1.638

Curator komt vanmiddag met lijstje overnamekandidaten failliete ziekenhuizen
Arjen ten Cate & Alice van Eijk
Hij wil meteen in overleg met de bieders, en denkt er woensdagavond uit te kunnen zijn. Eerder al hebben
het St Jansdal in Harderwijk en het Antonius uit Sneek hun interesse getoond voor respectievelijk het
ziekenhuis in Lelystad en de zorg in Noordoostpolder en Urk. De curatoren waren vandaag en gisteren
onbereikbaar voor commentaar ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/curator-komt-vanmiddag-met-lijstje-overnamekandidaten-failliete-
ziekenhuizen~a27f9a30/
Views: 1.638

Curator komt vanmiddag met lijstje overnamekandidaten failliete ziekenhuizen
Gerald Meijer
Hij wil meteen in overleg met de bieders, en denkt er woensdagavond uit te kunnen zijn. Eerder al hebben
het St Jansdal in Harderwijk en het Antonius uit Sneek hun interesse getoond voor respectievelijk het
ziekenhuis in Lelystad en de zorg in Noordoostpolder en Urk. Het ‘Dokter Jansen’ in Emmeloord is de
grootste dependance van de ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/curator-komt-vanmiddag-met-lijstje-overnamekandidaten-failliete-
ziekenhuizen~a7827194/
Views: 1.638

Eerste hulp Lelystad tijdelijk deels dicht
ANP
In ieder geval het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis, cardiologenclub Cardiologie Centra Nederland en de
Friese Antonius Zorggroep hebben belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Of zij
daadwerkelijk een bod hebben gedaan is nog niet bekend. Doorstart onzeker Omdat een doorstart nog
onzeker is, gaat de afbouw van de zor

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/eerste-hulp-lelystad-tijdelijk-deels-dicht/  Views: 387

Foekje de Boer
★★★★★ -Ik kom al jaren bij st. jansdal en als ik er kom word ik altijd heel goed geholpen en word er de tijd genomen, het
personeel is altijd even vriendelijk en denk met je mee naar een oplossing. Ik zou zeggen: ga zo door.

  https://www.google.nl/search?q=St+Jansdal+Wethouder+Jansenlaan+90+3844+DG+Harderwijk
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Wat is de toezegging van minister Bruno Bruins over het ziekenhuis in Lelystad
waard?
Arjen ten Cate
De toezegging zorgt voor onduidelijkheid op de werkvloer. Maar ook bij bijvoorbeeld het St Jansdal in
Harderwijk. Dat ziekenhuis is een serieuze overnamekandidaat en wil 'Lelystad' in afgeslankte vorm
overnemen. Dat bijt volgens het St Jansdal met de uitspraken van de minister. Curator Gezondheidseconoom
Marcel Canoy stelt dat de toezegging van d

  https://www.ad.nl/lelystad/wat-is-de-toezegging-van-minister-bruno-bruins-over-het-ziekenhuis-in-lelystad-
waard%7Eafea1a8f/
Views: 20.606

Wat is de toezegging van minister Bruno Bruins over het ziekenhuis in Lelystad
waard?
Arjen ten Cate
De toezegging zorgt voor onduidelijkheid op de werkvloer. Maar ook bij bijvoorbeeld het St Jansdal in
Harderwijk. Dat ziekenhuis is een serieuze overnamekandidaat en wil 'Lelystad' in afgeslankte vorm
overnemen. Dat bijt volgens het St Jansdal met de uitspraken van de minister. Curator Gezondheidseconoom
Marcel Canoy stelt dat de toezegging van d

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/wat-is-toezegging-van-minister-bruno-bruins-over-
ziekenhuis-waard~afea1a8f/
Views: 1.638

Wat is toezegging van minister Bruno Bruins over ziekenhuis waard?
Arjen ten Cate
De toezegging zorgt voor onduidelijkheid op de werkvloer. Maar ook bij bijvoorbeeld het St Jansdal in
Harderwijk. Dat ziekenhuis is een serieuze overnamekandidaat en wil 'Lelystad' in afgeslankte vorm
overnemen. Dat bijt volgens het St Jansdal met de uitspraken van de minister. Curator Gezondheidseconoom
Marcel Canoy stelt dat de toezegging van d

  https://www.destentor.nl/lelystad/wat-is-toezegging-van-minister-bruno-bruins-over-ziekenhuis-waard~afea1a8f/
Views: 1.638

Systeemziekenhuis
Frank van Wijck
Met andere woorden: we hebben weer een systeemziekenhuis. En dat heeft gevolgen. In de eerste plaats betekent het
dat de overnamekansen van St Jansdal Ziekenhuis veel kleiner zijn geworden. Tenzij het er een zak geld bij krijgt, wat de
vraag opwerpt of dat van het ministerie van VWS moet komen of van de zorgverzekeraar. Maar in de tweede plaats ...

  https://www.artsenauto.nl/systeemziekenhuis-lelystad/  Views: 244

Eerste hulp Lelystad tijdelijk deels dicht
In ieder geval het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis, cardiologenclub Cardiologie Centra Nederland en de Friese Antonius
Zorggroep hebben belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen. Of zij daadwerkelijk een bod
hebben gedaan is nog niet bekend. Afbouw Omdat een doorstart nog onzeker is, gaat de afbouw van de zorg in de ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36430-eerste-hulp-lelystad-tijdelijk-deels-dicht.html

Grote verwarring bij medisch personeel door toezegging minister over …
Linda J. Rusk
Waar moeten de Urkers dan heen bij een spoedbevalling? Patiëntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg
Lelystad In Urk wonen 20.600 mensen en worden jaarlijks ruim 400 babys geboren – twee keer zoveel als het landelijk
gemiddelde. Urkers krijgen hartaanvallen, aneurysmas of vallen wel eens van een steiger ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/02/327300-grote-verwarring-bij-medisch-personeel-door-toezegging-minister-over-
2.html
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Grote verwarring bij medisch personeel door toezegging minister over …
Linda J. Rusk
Maar Relinde Weil, directeur van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, zegt in een reactie dat deze opmerking haar
verraste. Ze wil heel graag het ziekenhuis in Lelystad overnemen, maar níet de 24-uurs spoedeisende hulp (SEH). De
ervaring leert dat zich op de SEH in Lelystad gemiddeld twee tot drie patiënten per nacht meldden ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/02/327238-grote-verwarring-bij-medisch-personeel-door-toezegging-minister-
over.html

Wie willen failliete ziekenhuizen overnemen? Curator presenteert om 17.00 uur …
Linda J. Rusk
Maar Relinde Weil, directeur van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, zegt in een reactie dat deze opmerking haar
verraste. Ze wil heel graag het ziekenhuis in Lelystad overnemen, maar níet de 24-uurs spoedeisende hulp (SEH). De
ervaring leert dat zich op de SEH in Lelystad gemiddeld twee tot drie patiënten per nacht meldden ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/02/327466-wie-willen-failliete-ziekenhuizen-overnemen-curator-presenteert-om-17-
00-uur.html

SEH IJsselmeerziekenhuizen sluit ‘s nachts
Henk Maassen
De curatoren hebben inmiddels meerdere serieuze kandidaten voor een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen.
Genoemd worden het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis, Cardiologie Centra Nederland en de Friese Antonius
Zorggroep. Het gehele proces van biedingen en beoordelingen daarvan vindt plaats in overleg met de zorgverzekeraars
en het ministerie

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/seh-ijsselmeerziekenhuizen-sluit-s-nachts.htm
Views: 3.691

Kwartetten met de zorg in Flevoland
Maar Relinde Weil, directeur van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, zegt in een reactie dat deze opmerking
haar verraste. Ze wil heel graag het ziekenhuis in Lelystad overnemen, maar níet de 24-uurs spoedeisende hulp
(SEH). „De ervaring leert dat zich op de SEH in Lelystad gemiddeld twee tot drie patiënten per nacht meldden ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/01/kwartetten-met-de-zorg-in-flevoland-a2753655  Views: 18.978

Wethouder kan vraag St Jansdal naar verwijsbrief billijken: „Inhoudelijk niet
zorgwekkend"
DRONTEN - Moeten de zorgverzekeraars soepeler omgaan met patiënten die met een verwijsbrief naar MC
IJsselmeerziekenhuizen aankloppen bij de polikliniek van St Jansdal in Dronten? Wethouder Irene Korting vindt dat de
verzekeraars in hun recht staan. St Jansdal helpt sinds gisteren patiënten, die een röntgenfoto of echo willen laten
maken, ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/wethouder-kan-vraag-st-jansdal-naar-verwijsbrief-billijken-inhoudelijk-niet-zorgwekkend

Gemengde gevoelens over belofte basisziekenhuiszorg van minister Bruins
Ivy Sangers
Het is een grote toezegging die de minister doet, maar voor ons zeer belangrijk.’ Overvallen door de toezegging
Het St. Jansdal Ziekenhuis zegt overvallen te zijn door de toezegging van Bruno Bruins. Het ziekenhuis heeft al
eerder laten weten de zorgtaken graag over te willen nemen in Lelystad. Deze week kwam het ziekenhuis met
een plan voor ee

  https://www.zorgvisie.nl/gemengde-gevoelens-over-belofte-basisziekenhuiszorg-van-minister-bruins/  Views: 1.528

Gemengde gevoelens over belofte basisziekenhuiszorg van minister Bruins
Ivy Sangers
Het is een grote toezegging die de minister doet, maar voor ons zeer belangrijk.’ Overvallen door de toezegging
Het St. Jansdal Ziekenhuis zegt overvallen te zijn door de toezegging van Bruno Bruins. Het ziekenhuis heeft al
eerder laten weten de zorgtaken graag over te willen nemen in Lelystad. Deze week kwam het ziekenhuis met
een plan voor ee

  https://www.zorgvisie.nl/gemengde-gevoelens-over-belofte-basisziekenhuiszorg-van-minister-bruins/  Views: 1.528
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Gemeente Dronten praat wel met St Jansdal en nog niet met andere
overnamekandidaten
DRONTEN - De gemeente Dronten heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met St Jansdal over haar plannen
om delen van MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Wethouder Irene Korting (VVD) zegt nog niet met andere
overnamekandidaten te hebben gesproken. De wethouder kan niet veel zeggen over de gesprekken tussen de
gemeente en het ziekenhuis in

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/gemeente-dronten-praat-wel-met-st-jansdal-en-nog-niet-met-andere-
overnamekandidaten

Grote verwarring bij medisch personeel door toezegging minister over ziekenhuis
Lelystad
Arjen ten Cate
Overname De toezegging zorgt voor onduidelijkheid op de werkvloer. Maar ook bij bijvoorbeeld het St. Jansdal
in Harderwijk. Dat ziekenhuis is een serieuze overnamekandidaat en wil ‘Lelystad’ in afgeslankte vorm
overnemen. Dat bijt volgens het St. Jansdal met de uitspraken van de minister. ,,In 2008 is het ziekenhuis ook
met overheidssteun ...

  https://www.ad.nl/lelystad/grote-verwarring-bij-medisch-personeel-door-toezegging-minister-over-ziekenhuis-
lelystad%7Eab345d81/
Views: 20.735

Zorg in Flevoland
Hans Engelvaart
Mensen uit Biddinghuizen maakten veelal gebruik van het St Jansdal in Harderwijk, maar de rest van de
gemeente Dronten was net als Lelystad aangewezen op het IJsselmeerziekenhuis. In de Noordoostpolder
was dat ook zo, al heeft het Antonius ziekenhuis uit Sneek een polikliniek in Emmeloord. Terug naar Lelystad,
waar de eigenaren Willem de Boer en ...

  http://www.flevopost.nl/achtergrond/nieuws/blogs/557268/zorg-in-flevoland.html  Views: 304

Romy Bijsterbosch breekt heup: 'Ik dacht dat op niveau spelen over was'
Een vrouw achter mij heeft mij eruit geholpen. Ik ben in de berm gaan zitten en was helemaal in shock.'' Politie
en ambulance kwamen en ze werd naar het ziekenhuis St. Jansdal gebracht. Daar werden foto's van borstkas,
heup en bekken gemaakt. ,,Er was niks te zien, werd gezegd. Mijn hele lichaam was stijf, maar ik voelde dat
mijn heup veel meer ...

  https://deputtenaer.nl/sport/romy-bijsterbosch-breekt-heup-ik-dacht-dat-op-niveau-spelen-over-was-506195
Views: 119

Patiëntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad
HARDERWIJK - De patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg van
het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patiëntenraad Dim van Rhee weten
aan Omroep Gelderland. HARDERWIJK - De patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/pati-235-ntenraad-st-jansdal-positief-over-plan-voor-overname-zorg-
lelystad/2851068

Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
Linda J. Rusk
Gisterenavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk al bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis
in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.
Cliëntenraad-voorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/01/326212-ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen.html

Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
Linda J. Rusk
LELYSTAD (ANP) – De curatoren van de failliete Flevolandse IJsselmeerziekenhuizen hebben nog geen concreet bod
ontvangen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zij zijn nog met ,,meerdere partijen” in gesprek over een doorstart,
maakte de Flevolandse ziekenhuisgroep bekend. Voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, waaronder dat ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/01/326374-ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen-5.html
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Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
Linda J. Rusk
St Jansdal wil het ziekenhuis van Lelystad alleen openhouden als dagziekenhuis, zegt een woordvoerder. Intensive care,
verloskunde en 24-uurs operatiekamers zouden verhuizen naar Harderwijk. St Jansdal heeft nog geen bod uitgebracht of
boekenonderzoek gedaan. Wij wachten op gegevens uit Lelystad over de boedel en over de staat van het onroerend ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/01/326289-ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen-3.html

Ziekenhuis Harderwijk bereid om zorg Lelystad over te nemen
Linda J. Rusk
Gisterenavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk al bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis
in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.
Cliëntenraad-voorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/01/326335-ziekenhuis-harderwijk-bereid-om-zorg-lelystad-over-te-nemen-4.html

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal
Linda J. Rusk
St Jansdal wil het ziekenhuis van Lelystad alleen openhouden als dagziekenhuis, zegt een woordvoerder. Intensive care,
verloskunde en 24-uurs operatiekamers zouden verhuizen naar Harderwijk. St Jansdal heeft nog geen bod uitgebracht of
boekenonderzoek gedaan. Wij wachten op gegevens uit Lelystad over de boedel en over de staat van het onroerend ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/01/326148-nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-jansdal-2.html

Pati ntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - De patientenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg
van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patientenraad Dim van Rhee
weten aan Omroep Gelderland. #ziekenhuis #Harderwijk #omroepgld

  http://youtube.com/watch?v=2V2fIMZq2oI  Views: 12.864

Pati ntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - De patientenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg
van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patientenraad Dim van Rhee
weten aan Omroep Gelderland.

  http://youtube.com/watch?v=2V2fIMZq2oI  Views: 12.864

Patiëntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad
Deel dit artikel: De patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de
zorg van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patiëntenraad Dim van
Rhee weten aan Omroep Gelderland. Onlangs werd de Stichting IJsselmeerziekenhuizen, waar het Medisch
Centrum Zuiderzee ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2351848/Patientenraad-St-Jansdal-positief-over-plan-voor-overname-zorg-
Lelystad
Views: 5.008

Patiëntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad
Omroep Gelderland
De patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg van het
Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patiëntenraad Dim van Rhee weten
aan Omroep Gelderland.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2235244-nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-jansdal
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Gemist? Rennen voor je leven bij brand in Deventer. En: ziekenhuisminister onder
vuur
Gerald Meijer
Bruins beloofde wel zich hard te maken voor een ziekenhuis met basiszorg, verloskunde en spoedeisende
eerste hulp in Lelystad. Dat verbaasde het St Jansdal in Harderwijk, dat 'Lelystad’ wil overnemen. Ziekenhuis
Antonius uit Sneek meldde zich als gegadigde voor zorg in de Noordoostpolder en Urk.   EIGEN ZWIJN EERST
Park De Hoge Veluwe sloot ...

  https://www.tubantia.nl/zwolle/gemist-rennen-voor-je-leven-bij-brand-in-deventer-en-ziekenhuisminister-onder-
vuur%7Ea27963a1/
Views: 3.664

Gemist? Rennen voor je leven bij brand in Deventer. En: ziekenhuisminister onder
vuur
Gerald Meijer
Bruins beloofde wel zich hard te maken voor een ziekenhuis met basiszorg, verloskunde en spoedeisende
eerste hulp in Lelystad. Dat verbaasde het St Jansdal in Harderwijk, dat 'Lelystad’ wil overnemen. Ziekenhuis
Antonius uit Sneek meldde zich als gegadigde voor zorg in de Noordoostpolder en Urk.   EIGEN ZWIJN EERST
Park De Hoge Veluwe sloot ...

  https://www.ad.nl/zwolle/gemist-rennen-voor-je-leven-bij-brand-in-deventer-en-ziekenhuisminister-onder-
vuur%7Ea27963a1/
Views: 21.039

Gemist? Rennen voor je leven bij brand in Deventer. En: ziekenhuisminister onder
vuur
Gerald Meijer
Bruins beloofde wel zich hard te maken voor een ziekenhuis met basiszorg, verloskunde en spoedeisende
eerste hulp in Lelystad. Dat verbaasde het St Jansdal in Harderwijk, dat 'Lelystad’ wil overnemen. Ziekenhuis
Antonius uit Sneek meldde zich als gegadigde voor zorg in de Noordoostpolder en Urk. EIGEN ZWIJN EERST
Park De Hoge Veluwe sloot ...

  https://www.destentor.nl/zwolle/gemist-rennen-voor-je-leven-bij-brand-in-deventer-en-ziekenhuisminister-onder-
vuur~a27963a1/
Views: 1.670

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal (De Stentor Veluwe)
,,We zijn hier door overvallen´´, reageert bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal Ziekenhuis op de nieuwe
insteek van minister Bruins voor het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal Ziekenhuis wil de zorgtaken overnemen in
Lelystad en kwam deze week met een concreet plan voor een dagkliniek met de back-up van het grotere ziekenhuis ...

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23858499

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal
De Stentor Veluwe
,,We zijn hier door overvallen’’, reageert bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal Ziekenhuis op de nieuwe
insteek van minister Bruno Bruins voor het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal Ziekenhuis wil de zorgtaken overnemen
in Lelystad en kwam deze

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19542/nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-jansdal/  Views: 1.202

Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal
Alice van Eijk
,,We zijn hier door overvallen’’, reageert bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal Ziekenhuis op de
nieuwe insteek van minister Bruins voor het ziekenhuis in Lelystad. Het St Jansdal Ziekenhuis wil de
zorgtaken overnemen in Lelystad en kwam deze week met een concreet plan voor een dagkliniek met de
back-up van het grotere ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-
jansdal~ab0a0340/
Views: 1.670
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Zorgminister Bruins belooft: basiszorg, spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad
Sander Zurhake
’’ Punt is wel dat de nieuwe insteek van de minister botst met de plannen van het Harderwijkse ziekenhuis St.
Jansdal. Dit ziekenhuis wil enkele zorgtaken overnemen in Lelystad. Maar nadrukkelijk niet in de vorm van een
volwaardig ziekenhuis.   Hoop De burgemeester van Lelystad, Ina Adema, reageerde in ieder geval opgelucht
...

  https://www.ad.nl/lelystad/zorgminister-bruins-belooft-basiszorg-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-
lelystad%7Ea41e9525/
Views: 21.039

Zorgminister Bruins belooft: basiszorg, spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad
Sander Zurhake
’’ Punt is wel dat de nieuwe insteek van de minister botst met de plannen van het Harderwijkse ziekenhuis St.
Jansdal. Dit ziekenhuis wil enkele zorgtaken overnemen in Lelystad. Maar nadrukkelijk niet in de vorm van een
volwaardig ziekenhuis. Hoop De burgemeester van Lelystad, Ina Adema, reageerde in ieder geval opgelucht
...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/zorgminister-bruins-belooft-basiszorg-
spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-lelystad~a41e9525/
Views: 1.670

St Jansdal trapt op de rem voor Drontenaren: Alleen helpen met verwijsbrief
DRONTEN - „Een onprettige maatregel’, schrijft ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk over een strengere eis voor de
bezoekers van de polikliniek in Dronten. „Patiënten die een bezoek brengen aan de Polikliniek Dronten voor het
maken van een röntgenfoto of een echo, kunnen vanaf 1 november uitsluitend geholpen worden met een
verwijsbrief ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-trapt-op-de-rem-voor-drontenaren-alleen-helpen-met-verwijsbrief

Bruins: ‘Ziekenhuizen moeten omgeving tijdig informeren over sluiting’
Carina van Aartsen
’ Personeelsbestand Voor de twee failliete ziekenhuizen hebben zich naar verluidt meerdere gegadigden
aangediend. Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk, Antonius Groep in Sneek en Cardiologie Centra Nederland
zouden delen van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen willen overnemen. In Amsterdam hebben zich naar
verluidt drie overnamekandidaten ...

  https://www.zorgvisie.nl/bruins-ziekenhuizen-moeten-omgeving-tijdig-informeren-over-sluiting/  Views: 1.589

Ter overname aangeboden
Frank van Wijck
Een opmerkelijke uitspraak, want de cliëntenraad gaat daar niet over. Ook het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is een
overnamekandidaat, voor Lelystad en Dronten. Het zou hierbij alleen gaan om dagbehandelingen, zo’n 80 procent van de
zorg die MC IJsselmeerziekenhuizen tot voor kort leverde. Burgemeester Ina Adema van Lelystad zegt naar ...

  https://www.artsenauto.nl/ter-overname-aangeboden/  Views: 259

Hoe kansrijk is een overname van het failliete IJsselmeerziekenhuizen? (De Stentor
Veluwe)
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werpt zich op als redder van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en
Dronten. Hoe kansrijk is een overname door een relatief klein streekziekenhuis?

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23855809

Hoe kansrijk is een overname van het failliete IJsselmeerziekenhuizen?
De Stentor Veluwe
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werpt zich op als redder van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en
Dronten. Hoe kansrijk is een overname door een relatief klein streekziekenhuis?

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19535/hoe-kansrijk-is-een-overname-van-het-failliete-ijsselmeerziekenhuizen/
Views: 1.087
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Hoe kansrijk is een overname van het failliete IJsselmeerziekenhuizen?
Paolo Laconi
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werpt zich op als redder van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in
Lelystad en Dronten. Hoe kansrijk is een overname door een relatief klein streekziekenhuis?  De MC
IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet en Lelystad, Dronten en Emmeloord dreigen hun ziekenhuis te verliezen.
Achter de schermen voeren de ...

  https://www.ad.nl/lelystad/hoe-kansrijk-is-een-overname-van-het-failliete-ijsselmeerziekenhuizen%7Ea0fab377/
Views: 21.039

Hoe kansrijk is een overname van het failliete IJsselmeerziekenhuizen?
Paolo Laconi
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werpt zich op als redder van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in
Lelystad en Dronten. Hoe kansrijk is een overname door een relatief klein streekziekenhuis? De MC
IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet en Lelystad, Dronten en Emmeloord dreigen hun ziekenhuis te verliezen.
Achter de schermen voeren de ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/hoe-kansrijk-is-een-overname-van-het-failliete-
ijsselmeerziekenhuizen~a0fab377/
Views: 1.670

Opluchting, maar ook zorgen vanwege overname failliet ziekenhuis Lelystad door St.
Jansdal (De Stentor Flevoland)
Opluchting en vertrouwen. Het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen bij onder meer de
patiëntenraad van het St. Jansdal: ,,Het zou kunnen zijn dat het straks nog drukker wordt in het St. Jansdal, en dat moeten
we

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23855641

Opluchting, maar ook zorgen vanwege overname failliet ziekenhuis Lelystad door St.
Jansdal
De Stentor Veluwe
Opluchting en vertrouwen. Het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen bij onder meer de
patiëntenraad van het St. Jansdal: ,,Het zou kunnen

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19530/opluchting-maar-ook-zorgen-vanwege-overname-failliet-ziekenhuis-lelystad-
door-st-jansdal/
Views: 1.087

Opluchting, maar ook zorgen vanwege overname failliet ziekenhuis Lelystad door St.
Jansdal
Hanne Koops
Opluchting en vertrouwen. Het voornemen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt overwegend positief ontvangen, maar er zijn ook zorgen bij
onder meer de patiëntenraad van het St. Jansdal: ,,Het zou kunnen zijn dat het straks nog drukker wordt in
het St. Jansdal, en dat moeten we

  https://www.destentor.nl/harderwijk/opluchting-maar-ook-zorgen-vanwege-overname-failliet-ziekenhuis-lelystad-door-st-
jansdal~a066caa1/
Views: 1.670

Eis Vogel

En alles wat we te horen krijgen hoe goed men de betroffen patienten heeft opgevangen? Wat is dit? Het St.
Jansdal schijnt niet te weten hoe snel er van alles en nogwat bijgebouwd moet worden en elders gaan
ziekenhuizen failliet? Het gaat verdomme niet over een kledingketen maar over een ziekenhuis. Wie nog meer
moet er vrezen dat er dankzij dit ...

  http://youtube.com/watch?v=ntk2BvvJMRc&lc=UgzKQly8KOZs2A4Pt2x4AaABAg
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Nieuwe insteek ziekenhuis Lelystad overvalt St Jansdal
Linda J. Rusk
St Jansdal wil het ziekenhuis van Lelystad alleen openhouden als dagziekenhuis, zegt een woordvoerder. Intensive care,
verloskunde en 24-uurs operatiekamers zouden verhuizen naar Harderwijk. St Jansdal heeft nog geen bod uitgebracht of
boekenonderzoek gedaan. Wij wachten op gegevens uit Lelystad over de boedel en over de staat van het onroerend ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/10/31/325977-nieuwe-insteek-ziekenhuis-lelystad-overvalt-st-jansdal.html

Doorstart failliete ziekenhuizen ligt lastig
Linda J. Rusk
St Jansdal wil het ziekenhuis van Lelystad alleen openhouden als dagziekenhuis, zegt een woordvoerder. Intensive care,
verloskunde en 24-uurs operatiekamers zouden verhuizen naar Harderwijk. St Jansdal heeft nog geen bod uitgebracht of
boekenonderzoek gedaan. Wij wachten op gegevens uit Lelystad over de boedel en over de staat van het onroerend ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/10/31/325370-doorstart-failliete-ziekenhuizen-ligt-lastig.html

Ziekenhuis St Jansdal moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.destentor.nl te lezen. St Jansdal: Doorstart ziekenhuis in
belang van polder én Harderwijk Tot nu toe hebben zich ten minste drie kandidaten gemeld voor het MC
Slotervaartziekenhuis, vertelt woordvoerder Marcel Paapst. Opvallend, want vorige week leek er nog geen sprake van een
...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/10/31/325479-ziekenhuis-st-jansdal-moet-uitbreiden-bij-overname-mc-zuiderzee.html

Overnamekandidaten ziekenhuizen melden zich, zelfs voor Slotervaart
Linda J. Rusk
Gisterenavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk al bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis
in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden.
Cliëntenraad-voorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen Cees de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/10/31/325444-overnamekandidaten-ziekenhuizen-melden-zich-zelfs-voor-
slotervaart.html

NEGATIEF
31/10/2018
00:00
2 maanden
geleden

NEGATIEF
31/10/2018
00:00
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
31/10/2018
00:00
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
31/10/2018
00:00
2 maanden
geleden
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