
Berichten
"Het wordt een klus van militaire precisie"
Het wordt een mega-klus. Zo omschrijft ziekenhuis St Jansdal de 'ombouwoperatie' komend weekeinde van ziekenhuis
MC Zuiderzee in Lelystad. Op donderdagavond om 22:00 uur krijgt het St Jansdal de sleutels van het ziekenhuis in
Lelystad. En dan start een welhaast ongekende operatie. In één weekeinde zullen ongeveer honderdvijftig medewerkers
in […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/quot-het-wordt-een-klus-van-militaire-precisie-quot/3002467

Het wordt een klus van militaire precisie
Omroep Flevoland

Het wordt een mega-klus. Zo omschrijft ziekenhuis St Jansdal de 'ombouwoperatie' komend weekeinde van
ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad.

  http://youtube.com/watch?v=B06u7c5TVSM  Views: 2.449

Nieuws - "Het wordt een klus van militaire precisie" - Omroep Flevoland
Het wordt een mega-klus. Zo omschrijft ziekenhuis St Jansdal de 'ombouwoperatie' komend weekeinde van ziekenhuis
MC Zuiderzee in Lelystad.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1289035/nieuws-het-wordt-een-klus-van-militaire-precisie-omroep-flevoland

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad: aantal meldingen neemt toe
[…] Voor zwangere vrouwen op Urk kan de plaatsing in een ziekenhuis oplopen tot meer dan een uur.
Daarnaast heeft bijna de helft van de meldingen betrekking op de communicatie met het St. Jansdal.
Onduidelijkheid over afzeggen, uitstellen of verplaatsen van afspraken of lange wachttijden.’ De Stichting BZL
probeert de mensen die hun problemen melde

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/994151/stichting-behoud-ziekenhuis-lelystad-aantal-meldingen-neemt-toe.html
Views: 486

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad: aantal meldingen neemt toe
Kees Bakker
[…] Voor zwangere vrouwen op Urk kan de plaatsing in een ziekenhuis oplopen tot meer dan een uur.
Daarnaast heeft bijna de helft van de meldingen betrekking op de communicatie met het St. Jansdal.
Onduidelijkheid over afzeggen, uitstellen of verplaatsen van afspraken of lange wachttijden.’ De Stichting BZL
probeert de mensen die hun problemen melde

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/994151/stichting-behoud-ziekenhuis-lelystad-aantal-meldingen-neemt-toe.html
Views: 306

E-health moet zorg in Flevoland bereikbaar en betaalbaar houden
Lelystad - Tijdens een bescheiden ceremonie krijgen de bestuurders van het Harderwijkse St Jansdal volgende week
donderdag de sleutels van de curatoren van MC Zuiderzee in Lelystad, dat in het najaar failliet ging. Maandag 4 maart
gaan alle poliklinieken open en heeft Lelystad weer een ziekenhuis waar eenvoudige...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58174228/e-health-moet-zorg-in-flevoland-bereikbaar-en-betaalbaar-
houden.html

Opbrengst veiling MC IJsselmeerziekenhuizen geschat: ruim 127.500 euro
Martin Vink
[…] Als dat in orde is, is de deal rond.’’ Röntgensysteem Het aanbod op deze veiling bestond uit apparatuur
die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal niet wil gebruiken na de overname van de ziekenhuiszorg in
Lelystad. Geboden kon worden op onder meer een MRI en ander radiologische apparatuur. Het hoogste bod
gold een röntgensysteem: bijna […]

  https://www.ad.nl/lelystad/opbrengst-veiling-mc-ijsselmeerziekenhuizen-geschat-ruim-127-500-euro%7Eacb5bb96/
Views: 29.522
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Opbrengst veiling MC IJsselmeerziekenhuizen geschat: ruim 127.500 euro
Martin Vink
[…] Als dat in orde is, is de deal rond.’’ Röntgensysteem Het aanbod op deze veiling bestond uit apparatuur
die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal niet wil gebruiken na de overname van de ziekenhuiszorg in
Lelystad. Geboden kon worden op onder meer een MRI en ander radiologische apparatuur. Het hoogste bod
gold een röntgensysteem: bijna […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/opbrengst-veiling-mc-ijsselmeerziekenhuizen-geschat-ruim-127-500-euro~acb5bb96/
Views: 3.447

Zorg op afstand is mogelijke oplossing voor ziekenhuiszorg Flevoland
[…] De IJsselmeerziekenhuizen gingen failliet en locatie Lelystad, MC Zuiderzee, wordt overgenomen door het St
Jansdal in Harderwijk. Voor poliklinische zorg en simpele ingrepen kunnen patiënten nog steeds in Lelystad
terecht, maar voor complexe behandelingen moeten ze uitwijken naar Harderwijk of een ander ziekenhuis in de
regio. Dit meldt Trouw […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/47145-zorg-op-afstand-is-mogelijke-oplossing-voor-
ziekenhuiszorg-flevoland.html
Views: 512

Boedel ziekenhuis weg voor 130.000
[…] Met 92 biedingen ging de meeste interesse uit naar een röntgenapparaat voor vaatonderzoek. Dat heeft 43.000 euro
opgebracht. Ziekenhuis St Jansdal gaat de ziekenhuiszorg in Lelystad en omgeving overnemen, maar neemt niet alle
apparatuur van de MC Groep over. St Jansdal wil dat in Lelystad exact...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/boedel-ziekenhuis-weg-voor-130-000/3000428

Medische apparatuur failliete IJsselmeerziekenhuizen onder de hamer
[…] De ziekenhuiszorg in Lelystad en omgeving wordt grotendeels overgenomen door het St Jansdal Ziekenhuis uit
Harderwijk, maar de apparatuur gaat niet over naar de nieuwe eigenaar.

  https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/18858/medische-apparatuur-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-onder-de-
hamer.aspx
Views: 13.767

Onderzoek naar overlijden in Isala: ,,Ze kwamen pas in actie toen de krant had
gebeld…”
Arjan ten Cate
[…] Het gaat om de ziekenhuizen Isala (23), Gelre ziekenhuizen (16), MC Zuiderzee (5), Het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg (4), St. Jansdal (2) en Deventer ziekenhuis (2). 

  https://www.gelderlander.nl/overijssel/onderzoek-naar-overlijden-in-isala-ze-kwamen-pas-in-actie-toen-de-krant-had-
gebeld%7Eae91cb3b/
Views: 5.711

Onderzoek naar overlijden in Isala: ,,Ze kwamen pas in actie toen de krant had
gebeld…”
[…] Het gaat om de ziekenhuizen Isala (23), Gelre ziekenhuizen (16), MC Zuiderzee (5), Het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg (4), St. Jansdal (2) en Deventer ziekenhuis (2). 

  https://www.tubantia.nl/zwolle/onderzoek-naar-overlijden-in-isala-ze-kwamen-pas-in-actie-toen-de-krant-had-
gebeld%7Eae91cb3b/
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Onderzoek naar overlijden in Isala: ,,Ze kwamen pas in actie toen de krant had
gebeld…”
[…] Het gaat om de ziekenhuizen Isala (23), Gelre ziekenhuizen (16), MC Zuiderzee (5), Het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg (4), St. Jansdal (2) en Deventer ziekenhuis (2).

  https://www.destentor.nl/zwolle/onderzoek-naar-overlijden-in-isala-ze-kwamen-pas-in-actie-toen-de-krant-had-
gebeld~ae91cb3b/
Views: 3.407

Harderwijker Ziekenhuis St Jansdal doet sigaret op het hele terrein in de ban (De
Stentor Veluwe)
Een sigaretje opsteken om als ziekenhuispatiënt even tot rust te komen? Dat is er vanaf 1 april bij het St Jansdal niet meer
bij. Het ziekenhuis voert een volledig rookverbod in. Niet alleen binnen maar ook buiten op het terrein van het ziekenhuis
worden sigaretten in de ban gedaan. De patiëntenraad van het ziekenhuis is het niet met het besluit

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24271028

Harderwijker Ziekenhuis St Jansdal doet sigaret op het hele terrein in de ban
Een sigaretje opsteken om als ziekenhuispatiënt even tot rust te komen? Dat is er vanaf 1 april bij het St Jansdal niet meer
bij. Het ziekenhuis voert een volledig rookverbod in. Niet alleen binnen maar ook buiten op het terrein van het ziekenhuis
worden sigaretten...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/58115811/harderwijker-ziekenhuis-st-jansdal-doet-sigaret-op-het-hele-
terrein-in-de-ban.html

Harderwijker Ziekenhuis St Jansdal doet sigaret op het hele terrein in de ban
Hanne Koops
Een sigaretje opsteken om als ziekenhuispatiënt even tot rust te komen? Dat is er vanaf 1 april bij het St
Jansdal niet meer bij. Het ziekenhuis voert een volledig rookverbod in. Niet alleen binnen maar ook buiten op
het terrein van het ziekenhuis worden sigaretten in de ban gedaan. De patiëntenraad van het ziekenhuis is
het niet met het besluit

  https://www.destentor.nl/harderwijk/harderwijker-ziekenhuis-st-jansdal-doet-sigaret-op-het-hele-terrein-in-de-
ban~ab20c82e/
Views: 3.407

Prikpost trombosezorg Swifterbant plotseling dicht
Henry van der Wal
[…] Voor ons is het bedrijfseconomisch niet langer mogelijk om onze dienstverlening in het dorp te
continueren.” St Jansdal De huisartsen proberen nu met de polikliniek van St Jansdal in Dronten tot afspraken
te komen voor diagnostisch bloedonderzoek. Voor trombosepatiënten biedt dat geen soelaas. „Wij bieden
geen trombosezorg”, zegt een […]

  https://www.destentor.nl/dronten/prikpost-trombosezorg-swifterbant-plotseling-dicht~a7d0ec8f/  Views: 3.407

Harderwijker Ziekenhuis St Jansdal doet sigaret op het hele terrein in de ban
De Stentor Veluwe
Een sigaretje opsteken om als ziekenhuispatiënt even tot rust te komen? Dat is er vanaf 1 april bij het St Jansdal niet meer
bij. Het ziekenhuis voert een volledig rookverbod in. Niet alleen binnen maar ook buiten op het terrein

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/23522/harderwijker-ziekenhuis-st-jansdal-doet-sigaret-op-het-hele-terrein-in-de-ban/
Views: 888

De dokter op de app, redt dat de zorg in Flevoland?
Uit de as van het failliete MC Zuiderzee verrijst volgende week ´St Jansdal Lelystad´. Apps en internet worden belangrijker
in de gezondheidszorg, niet alleen in Flevoland.

  https://drimble.nl/dossiers/overige/58113351/de-dokter-op-de-app-redt-dat-de-zorg-in-flevoland.html
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De dokter op de app, redt dat de zorg in Flevoland?
Marten van de Wier
Uit de as van het failliete MC Zuiderzee verrijst volgende week ‘St Jansdal Lelystad’. Apps en internet worden
belangrijker in de gezondheidszorg, niet alleen in Flevoland. Tijdens een bescheiden ceremonie krijgen de
bestuurders van het Harderwijkse St Jansdal volgende week donderdag de sleutels van de curatoren van MC
Zuiderzee in Lelystad, […]

  https://www.trouw.nl/samenleving/de-dokter-op-de-app-redt-dat-de-zorg-in-flevoland-%7Eac32741f/  Views: 5.723

De dokter op de app, redt dat de zorg in Flevoland?
trouw.nl
Uit de as van het failliete MC Zuiderzee verrijst volgende week ‘St Jansdal Lelystad’. Apps en internet worden belangrijker
in de gezondheidszorg, niet alleen in Flevoland.

  https://nieuwsmeldingen.nl/economie/4008994/de-dokter-op-de-app-redt-dat-de-zorg-in-flevoland

Steeds meer Gelderse ziekenhuizen rookvrij
Nijmegen - Het St Jansdal in Harderwijk is het derde ziekenhuis in Gelderland waar je straks helemaal niet meer mag roken.
Vanaf 1 april moeten rokers daar niet alleen het gebouw uit, maar ook het terrein af om een sigaret op te steken. Het CWZ
in Nijmegen en het ziekenhuis...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/nijmegen/58108786/steeds-meer-gelderse-ziekenhuizen-rookvrij.html

Steeds meer Gelderse ziekenhuizen rookvrij
Omroep Gelderland
Het St Jansdal in Harderwijk is het derde ziekenhuis in Gelderland waar je straks helemaal niet meer mag roken. Vanaf 1
april moeten rokers daar niet alleen het gebouw uit, maar ook het terrein af om een sigaret op te steken. Het CWZ in
Nijmegen en het ziekenhuis in Tiel zijn al rookvrij.

  https://buren.nieuws.nl/knipsels/5428/steeds-meer-gelderse-ziekenhuizen-rookvrij/  Views: 888

Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk per 1 april rookvrij
Harderwijk - Het St Jansdal in Harderwijk is het derde ziekenhuis in Gelderland waar je straks helemaal niet meer mag
roken.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/58103011/ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-per-1-april-rookvrij.html

Geen kraamkamer op Lelystads grondgebied in Harderwijk - Veluwe FM
Er komt toch geen kraamkamer op Lelystads grondgebied in Harderwijk. St Jansdal in Harderwijk gaf eerder aan daar over
na te denken. De aanleiding was dat kinderen van ouders uit Lelystad die in St Jansdal Harderwijk ter wereld komen,
Lelystad niet als geboorteplaats op de geboorteakte krijgen. Een groep Lelystadse ouders die hun kind niet in het […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1276819/geen-kraamkamer-op-lelystads-grondgebied-in-harderwijk-veluwe-fm

MC Zuiderzee voert geen operaties meer uit
[…] “We zijn volop bezig met het overdragen van de zorg aan het St Jansdal in Harderwijk en willen voorkomen
dat mensen op weg naar de operatiekamer door een gang gaan die op dat moment leeg wordt gehaald”, zegt
woordvoerder Geoffrey Rook. Voorrang spoedeisende operaties Operaties die ingepland stonden, zijn
geannuleerd […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/47118-mc-zuiderzee-voert-geen-operaties-meer-uit.html
Views: 485

MC Zuiderzee stelt operaties uit tot na herinrichting door St Jansdal
MC Zuiderzee in Lelystad is per direct gestopt met opereren. De chirurgen van het failliete ziekenhuis willen voorkomen
dat operaties onverantwoord worden of dat patiënten tussen de verhuisdozen door naar de operatiekamer moeten. Na
de herinrichting van het ziekenhuis door het St Jansdal worden de operaties weer opgestart, zo meldt het AD.

  https://zorgnieu.ws/mc-zuiderzee-stelt-operaties-uit-tot-na-herinrichting-door-st-jansdal/
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Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk per 1 april rookvrij
HARDERWIJK - Het St Jansdal in Harderwijk is het derde ziekenhuis in Gelderland waar je straks helemaal niet
meer mag roken. Vanaf 1 april moeten rokers daar niet alleen het gebouw uit, maar ook het terrein af om een
sigaret op te steken. Het CWZ in Nijmegen en het ziekenhuis in Tiel zijn al rookvrij. door Laura Cuijpers Bijna
alle Gelderse

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-per-1-april-rookvrij/2996783

Dilemma voor zwangere in Lelystad: thuis bevallen of toch (ver weg) in het
ziekenhuis?
Francisca Muller
[…] In oktober 2018 ging de afdeling verloskunde van het MC Zuiderzee van het ene op het andere moment
dicht als voorbode van het daaropvolgend faillissement. Onder de vlag van het St. Jansdal in Harderwijk
kunnen vrouwen vanaf 4 maart weer de poliklinieken gynaecologie en verloskunde bezoeken in Lelystad,
maar acute verloskunde keert niet terug. 

  https://www.ad.nl/lelystad/dilemma-voor-zwangere-in-lelystad-thuis-bevallen-of-toch-ver-weg-in-het-
ziekenhuis%7Ea16cad4a/
Views: 28.902

Dilemma voor zwangere in Lelystad: thuis bevallen of toch (ver weg) in het
ziekenhuis?
Francisca Muller
[…] In oktober 2018 ging de afdeling verloskunde van het MC Zuiderzee van het ene op het andere moment
dicht als voorbode van het daaropvolgend faillissement. Onder de vlag van het St. Jansdal in Harderwijk
kunnen vrouwen vanaf 4 maart weer de poliklinieken gynaecologie en verloskunde bezoeken in Lelystad,
maar acute verloskunde keert niet terug.

  https://www.destentor.nl/lelystad/dilemma-voor-zwangere-in-lelystad-thuis-bevallen-of-toch-ver-weg-in-het-
ziekenhuis~a16cad4a/
Views: 3.408

MC Zuiderzee stelt operaties uit tot na herinrichting door St Jansdal
[…] Na de herinrichting van het ziekenhuis door het St Jansdal worden de operaties weer opgestart, zo meldt het AD.
Hoeveel operaties er nog op de planning stonden is niet bekend. Volgens een woordvoerder gaat het niet om grote
aantallen. De poliklinische afspraken kunnen in Lelystad wel doorgaan, onder verantwoording van de curator en urgente
[…]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37595-mc-zuiderzee-stelt-operaties-uit-tot-na-herinrichting-door-st-jansdal.html

Obesitaszorg verhuist van MC Zuiderzee naar Flevoziekenhuis
[…] Patiënten kunnen vanaf volgende week vrijdag in Almere terecht. De obesitaszorg - ook wel bariatrie genaamd - is
een onderdeel dat het St Jansdal niet in stand houdt als het straks de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt. "Het gaat
hier om een subspecialisme," laat het ziekenhuis...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/obesitaszorg-verhuist-van-mc-zuiderzee-naar-flevoziekenhuis/2996578

Ziekenhuis Lelystad stopt per direct met operaties: ‘Niet verantwoord meer’
Eric Mondeel
[…] De kwaliteit van de zorg blijft hier voorop staan. Dat geldt ook voor het welzijn van onze patiënten. We zijn
volop bezig met het overdragen van de zorg aan het St Jansdal in Harderwijk en willen voorkomen dat
mensen op weg naar de operatiekamer door een gang gaan die op dat moment leeg wordt gehaald.’’
Overleg Er stonden de komende week nog

  https://www.ad.nl/lelystad/ziekenhuis-lelystad-stopt-per-direct-met-operaties-niet-verantwoord-meer%7Ea76a0bcf/
Views: 28.940
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Ziekenhuis Lelystad stopt per direct met operaties: ‘Niet verantwoord meer’
Eric Mondeel
[…] De kwaliteit van de zorg blijft hier voorop staan. Dat geldt ook voor het welzijn van onze patiënten. We zijn
volop bezig met het overdragen van de zorg aan het St Jansdal in Harderwijk en willen voorkomen dat
mensen op weg naar de operatiekamer door een gang gaan die op dat moment leeg wordt gehaald.’’
Overleg Het is niet bekend hoeveel […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/ziekenhuis-lelystad-stopt-per-direct-met-operaties-niet-verantwoord-meer~a76a0bcf/
Views: 3.415

Laatste patiënt is geopereerd onder vlag van MC Zuiderzee in Lelystad
Eric Mondeel
[…] De kwaliteit van de zorg blijft hier voorop staan. Dat geldt ook voor het welzijn van onze patiënten. We zijn
volop bezig met het overdragen van de zorg aan het St Jansdal in Harderwijk en willen voorkomen dat
mensen op weg naar de operatiekamer door een gang gaan die op dat moment leeg wordt gehaald.’’

  https://www.destentor.nl/lelystad/laatste-patient-is-geopereerd-onder-vlag-van-mc-zuiderzee-in-lelystad~a76a0bcf/
Views: 3.415

MC Zuiderzee stopt voortijdig met operaties
[…] Het ziekenhuis vindt het niet meer verantwoord om ze uit te voeren. Dit komt omdat er achter de schermen hard
wordt gewerkt aan de overdracht van de zorg aan het St Jansdal. Vanaf donderdagavond 28 februari om 22:00 uur gaat
het St Jansdal aan de slag om het ziekenhuis opnieuw in te richten. Tot dat moment vindt de zorg nog plaats onder vlag
van […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/mc-zuiderzee-stopt-voortijdig-met-operaties/2996282

Nieuws - MC Zuiderzee stopt voortijdig met operaties - Omroep Flevoland
De operaties die vrijdag en volgende week nog gepland stonden bij het MC Zuiderzee in Lelystad gaan niet door. Het
ziekenhuis vindt het niet meer verantwoord om ze uit te voeren. Dit komt omdat er achter de schermen hard wordt
gewerkt aan de overdracht van de zorg aan het St Jansdal.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1274460/nieuws-mc-zuiderzee-stopt-voortijdig-met-operaties-omroep-flevoland

Geen ‘Lelystads kamertje’ in St Jansdal
Kinderen van Lelystadse ouders die in St Jansdal Harderwijk ter wereld komen krijgen Lelystad niet als
geboorteplaats op de geboorteakte. De gemeente Harderwijk komt niet tegemoet aan de wens van een
aantal Lelystadse ouders om een kraamkamer in St Jansdal tot Lelystads grondgebied uit te roepen. Een
aantal Lelystadse ouders dat hun kind niet in […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/geen-lelystads-kamertje-in-st-jansdal~a40cc18f/  Views: 3.415

St Jansdal blij met motie voor slimme zorg thuis
Omroep Flevoland

Ziekenhuis St Jansdal, dat 1 maart de zorg overneemt in Lelystad, is blij met de motie over e-health die dinsdag is
aangenomen in de Tweede Kamer. In de motie van ChristenUnie en VVD staat dat Flevoland de koploper moet
worden op het gebied van digitale zorg en daarbij is een prominente rol weggelegd voor St Jansdal.  Slimme zorg
thuis "Het is […]

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

Jan Voorburg: ‘We zien veel kansen voor e-health in Flevoland’
Bert Bukman
Na de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen moet de provincie Flevoland digitale koploper worden. Ziekenhuis
St Jansdal heeft hierbij een centrale rol. Innovation officer Jan Voorburg is 'zeer vereerd' maar wil niet te hard van
stapel lopen.0 Artikel bewaren U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan Login of Maak
een […]

  https://www.zorgvisie.nl/jan-voorburg-we-zien-veel-kansen-voor-e-health-in-flevoland/  Views: 1.686
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Jan Voorburg: ‘We zien veel kansen voor e-health in Flevoland’
Na de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen moet de provincie Flevoland digitale koploper worden. Ziekenhuis St Jansdal
heeft hierbij een centrale rol. Innovation officer Jan Voorburg is ‘zeer vereerd’ maar wil niet te hard van stapel lopen. 

  https://zorgnieu.ws/jan-voorburg-we-zien-veel-kansen-voor-e-health-in-flevoland/

St Jansdal blij met motie voor slimme zorg thuis
Ziekenhuis St Jansdal, dat 1 maart de zorg overneemt in Lelystad, is blij met de motie over e-health die dinsdag is
aangenomen in de Tweede Kamer. In de motie van ChristenUnie en VVD staat dat Flevoland de koploper moet worden op
het gebied van digitale zorg en daarbij is een prominente rol weggelegd voor St Jansdal. Slimme zorg thuis "Het is een […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-blij-met-motie-voor-slimme-zorg-thuis/2994074

St Jansdal blij met motie voor slimme zorg thuis - Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal, dat 1 maart de zorg overneemt in Lelystad, is blij met de motie over e-health die dinsdag is
aangenomen in de Tweede Kamer. In de motie van ChristenUnie en VVD staat dat Flevoland de koploper moet worden op
het gebied van digitale zorg en daarbij is een prominente rol weggelegd voor St Jansdal.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1269555/st-jansdal-blij-met-motie-voor-slimme-zorg-thuis-omroep-flevoland
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