
Berichten
Cergorach
[…] voor gekozen dat de enige die het kan overnemen een ander ziekenhuis is (St Jansdal) daarom is het ziekenhuis in
Lelystad dan ook weer gewoon open. Bron: https://www.stjansdal.nl/locaties Met bv. het Slotervaart ziekenhuis was er
eerst al een conflict tussen de curatoren en de gemeente over de verkoop, na […]

  https://tweakers.net/nieuws/161696/chipfabriek-samsung-ligt-stil-na-korte-stroomuitval.html?sort=time-
desc&orderBy=time&order=desc&niv=-1&mode=flat

Hooguit één patiënt in de kerkzaal
Jan Kas
[…] ” Weer even mens In St Jansdal in Harderwijk is nog iedere zondag een oecumenische viering in een
grote vergaderzaal, die dan als kerkruimte is ingericht. Meestal gaat een van de geestelijk verzorgers van het
ziekenhuis voor. Vrijwilligers brengen patiënten lopend, in een rolstoel of in hun bed naar de kerkzaal. Ook
familieleden en andere […]

  http://www.rd.nl/kerk-religie/hooguit-%C3%A9%C3%A9n-pati%C3%ABnt-in-de-kerkzaal-1.1621118  Views: 376

Hooguit één patiënt in de kerkzaal
Jan Kas
[…] ” In St Jansdal in Harderwijk is nog iedere zondag een oecumenische viering in een grote vergaderzaal,
die dan als kerkruimte is ingericht (foto). „Doorgaans zijn we al gauw met zo’n veertig personen samen”,
aldus geestelijk verzorger ds. Huib van der Burg. beeld St Jansdal Geen uitzondering ZorgSaam is geen
uitzondering […]

  https://www.rd.nl/kerk-religie/hooguit-%C3%A9%C3%A9n-pati%C3%ABnt-in-de-kerkzaal-1.1621118  Views: 376

Ruim 30 vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen
[…] een door carbidschieten) Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen: 1 Gelre Ziekenhuizen: 2 (2 in
Apeldoorn en 0 in Zutphen) Gelderse Vallei Ede: 8 (een door carbidschieten) St. Jansdal Harderwijk: geen
cijfers bekend Rijnstate Arnhem: 8 Slingeland Doetinchem: 3 Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk:
0 Rivierenland Tiel: 5

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2433958/Ruim-30-vuurwerkslachtoffers-in-Gelderse-ziekenhuizen
Views: 4.912

Geen agressie tegen brandweer tijdens jaarwisseling
[…] Ondanks de drukte zegt de brandweer dat het een "beheersbare" jaarwisseling is geweest. Voorgaande jaren waren
er meer incidenten. Ziekenhuizen Oud en nieuw is ook rustig verlopen in het St Jansdal in Lelystad. Bij de spoedeisende...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/geen-agressie-tegen-brandweer-tijdens-jaarwisseling/3345662

Rustige jaarwisseling in St Jansdal en spoedpost Antoniusziekenhuis
Oud en nieuw is rustig verlopen in het St Jansdal in Lelystad. Bij de spoedeisende hulp kwamen twee vuurwerkslachtoffers
binnen. Beiden waren lichtgewond volgens een arts. Ook meldde zich iemand met een alcoholvergiftiging. Volgens de
arts zijn dat minder patiënten dan de afgelopen jaren. Bij de spoedpost van het Antoniusziekenhuis Emmeloord was […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/rustige-jaarwisseling-in-st-jansdal-en-spoedpost-
antoniusziekenhuis/3345605

Oud en nieuw rustig verlopen in St Jansdal
Lelystad - Oud en nieuw is rustig verlopen in het St Jansdal in Lelystad. Bij de spoedeisende hulp kwamen twee
vuurwerkslachtoffers binnen. Beiden ware...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/65254014/oud-en-nieuw-rustig-verlopen-in-st-jansdal.html
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Jansdal in parkeernood door overname ziekenhuis Lelystad (De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt mede door de overname van het ziekenhuis in Lelystad met een tekort aan
parkeerruimte. Als tijdelijke oplossing worden ruim 170 parkeerplekken gemaakt op het nabijgelegen Struikterrein. De
pop-upwijk daar lijkt te stranden.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25166151

Bevallen in het Moeder&KindCentrum van ziekenhuis St Jansdal
Harderwijk - Woensdagavond 8 januari vertellen een kraamverpleegkundige en een verloskundige alles over een
medische bevalling in het...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65244609/bevallen-in-het-moederkindcentrum-van-ziekenhuis-st-
jansdal.html

Jansdal in parkeernood door overname ziekenhuis Lelystad
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt mede door de overname van het ziekenhuis in Lelystad met een
tekort aan parkeerruimte. Als tijdelijke oplossing worden ruim 170 parkeerplekken gemaakt op het nabijgelegen
Struikterrein. De pop-upwijk daar lijkt te stranden.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65244569/jansdal-in-parkeernood-door-overname-ziekenhuis-
lelystad.html

Jansdal in parkeernood door overname ziekenhuis Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt mede door de overname van het ziekenhuis in Lelystad met een
tekort aan parkeerruimte. Als tijdelijke oplossing worden ruim 170 parkeerplekken gemaakt op het nabijgelegen
Struikterrein. De pop-upwijk daar lijkt te stranden.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/65244568/jansdal-in-parkeernood-door-overname-ziekenhuis-lelystad.html

Jansdal in parkeernood door overname ziekenhuis Lelystad
Teake Dijkstra
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt mede door de overname van het ziekenhuis in Lelystad met een
tekort aan parkeerruimte. Als tijdelijke oplossing worden ruim 170 parkeerplekken gemaakt op het
nabijgelegen Struikterrein. De pop-upwijk daar lijkt te stranden. Over een meer definitieve oplossing voor het
parkeerprobleem van St Jansdal wordt […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/jansdal-in-parkeernood-door-overname-ziekenhuis-lelystad~ab208df9/
Views: 3.606

Bevallen in het Moeder&KindCentrum van ziekenhuis St Jansdal
[…] een medische bevalling in het Moeder&KindCentrum van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Zwangeren
en hun partners zijn van harte welkom op deze informatieve […] Dat kan via
https://www.stjansdal.nl/voorlichting.

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/903052/bevallen-in-het-moeder-kindcentrum-van-ziekenhuis-st-
jansdal-

Jansdal in parkeernood door overname ziekenhuis Lelystad
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt mede door de overname van het ziekenhuis in Lelystad met een tekort aan
parkeerruimte. Als tijdelijke oplossing worden ruim 170 parkeerplekken gemaakt op het nabijgelegen Struikterrein. De
pop-upwijk daar lijkt te stranden.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/35382/jansdal-in-parkeernood-door-overname-ziekenhuis-lelystad/  Views: 1.191

Jansdal in parkeernood door overname ziekenhuis Lelystad
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt mede door de overname van het ziekenhuis in Lelystad met een tekort aan
parkeerruimte. Als tijdelijke oplossing worden ruim 170 parkeerplekken gemaakt op het nabijgelegen Struikterrein. De
pop-upwijk daar lijkt te stranden.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/25776/jansdal-in-parkeernood-door-overname-ziekenhuis-lelystad/  Views: 1.191
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St Jansdal: in 2020 zorg goed geregeld voor alle verzekerden
Ziekenhuis St Jansdal heeft overeenstemming bereikt met bijna alle zorgverzekeraars voor het jaar 2020,
inclusief de budgetpolissen. St Jansdal heeft met VGZ, waaronder Univé en IZZ, geen […] Meer informatie:
www.stjansdal.nl/zorgcontracten2020

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/903050/st-jansdal-in-2020-zorg-goed-geregeld-voor-alle-
verzekerden

Ziekenhuis St Jansdal bereikt overeenstemming met bijna alle zorgverzekeraars
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft overeenstemming bereikt met bijna alle zorgverzekeraars voor het jaar 2020,
inclusief de budgetpolissen.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/65227800/ziekenhuis-st-jansdal-bereikt-overeenstemming-met-bijna-alle-
zorgverzekeraars.html

St Jansdal: in 2020 zorg goed geregeld voor alle verzekerden
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft overeenstemming bereikt met bijna alle zorgverzekeraars voor het
jaar 2020, inclusief de budgetpolissen. St Jansdal heeft met VGZ, waaronder Univé en IZZ, geen contract voor de
laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg in Flevoland. Omdat St Jansdal hierover goede...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65226674/st-jansdal-in-2020-zorg-goed-geregeld-voor-alle-
verzekerden.html

St Jansdal: in 2020 zorg goed geregeld voor alle verzekerden
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft overeenstemming bereikt met bijna alle zorgverzekeraars voor het jaar 2019,
inclusief de budgetpolissen. St Jansdal heeft met VGZ, waaronder Univé en IZZ, geen contract voor de
laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg in Flevoland. Omdat St Jansdal hierover goede afspraken...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65226639/st-jansdal-in-2020-zorg-goed-geregeld-voor-alle-
verzekerden.html

Ziekenhuis St Jansdal bereikt overeenstemming met bijna alle zorgverzekeraars
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft overeenstemming bereikt met bijna alle zorgverzekeraars
voor het jaar 2020, inclusief de budgetpolissen. Het ziekenhuis heeft met VGZ, waaronder Univé en IZZ, geen
contract voor de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg in Flevoland. Omdat St Jansdal hierover goede
afspraken heeft gemaakt met […]

  https://flevopost.nl/artikel/1072581/ziekenhuis-st-jansdal-bereikt-overeenstemming-met-bijna-alle-zorgverzekeraars.html
Views: 583

St Jansdal: in 2020 zorg goed geregeld voor alle verzekerden
Ely Hackmann
[…] St Jansdal heeft met VGZ, waaronder Univé en IZZ, geen contract voor de laboratoriumdiagnostiek en
trombosezorg in Flevoland. Omdat St Jansdal hierover goede afspraken heeft gemaakt met AtalMedial kunnen
verzekerden hiervoor wel bij St Jansdal terecht. Tot en met 31 december 2020 kunt u uw huidige zorgverzekering
nog opzeggen en overstappen naar

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/138441/st-jansdal-in-2020-zorg-goed-geregeld-voor-alle-verzekerden/  Views: 1.163

St Jansdal: in 2020 zorg goed geregeld voor alle verzekerden
Aalt Guliker
Ziekenhuis St Jansdal heeft overeenstemming bereikt met bijna alle zorgverzekeraars voor het jaar 2020,
inclusief de budgetpolissen. St Jansdal heeft met VGZ, waaronder Univé en IZZ, geen […] Meer informatie:
www.stjansdal.nl/zorgcontracten2020

  https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-in-2020-zorg-goed-geregeld-voor-alle-verzekerden/
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Hier haal je volgens jullie de lekkerste oliebollen
Nicole Berkouwer
[…] Deze kraam staat bij Kampeerwereld Hendriks in Ermelo.” Hop Taartenshop Op een mooie tweede plaats
staat Hop Taartenshop. Je koopt de oliebollen bij het St Jansdal en bij de bakkerij aan de Celsiusstraat 17 in
Harderwijk. Wegerif Jullie riepen massaal: ! Bakkerij Wegerif heeft volgens jullie de lekkerste oliebollen. Deze
bakkerij heeft twee […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/eten-drinken/hier-haal-je-volgens-jullie-de-lekkerste-oliebollen-in-harderwijk-ermelo-en-
putten~73579/
Views: 13.349

Oliebollen verkopen in St Jansdal ziekenhuis voor vakantieschip en fotowand (De
Stentor Veluwe)
De jaarlijkse oliebollenverkoop in de hal van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is inmiddels net zo´n traditie geworden
als de feestdagen zelf. Met de actie wordt geld ingezameld voor drie goede doelen: de afdelingen geriatrie en
spoedeisende hulp van het Harderwijkse ziekenhuis en vakantieschip Prins Willem-Alexander.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25159655

Oliebollen verkopen in St Jansdal ziekenhuis voor vakantieschip en fotowand
Paul Hartman
De jaarlijkse oliebollenverkoop in de hal van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is inmiddels net zo’n
traditie geworden als de feestdagen zelf. Met de actie wordt geld ingezameld voor drie goede doelen: de
afdelingen geriatrie en spoedeisende hulp van het Harderwijkse ziekenhuis en vakantieschip Prins Willem-
Alexander […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/oliebollen-verkopen-in-st-jansdal-ziekenhuis-voor-vakantieschip-en-
fotowand~a38adc93/
Views: 3.501

Oliebollen verkopen in St Jansdal ziekenhuis voor vakantieschip en fotowand
De Stentor Veluwe
De jaarlijkse oliebollenverkoop in de hal van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is inmiddels net zo’n traditie geworden
als de feestdagen zelf. Met de actie wordt geld ingezameld voor drie goede doelen: de afdelingen geriatrie en
spoedeisende hulp van het Harderwijkse ziekenhuis en vakantieschip Prins Willem-Alexander.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/35256/oliebollen-verkopen-in-st-jansdal-ziekenhuis-voor-vakantieschip-en-fotowand/
Views: 1.107

St Jansdal en Kroon Kliniek gaan samenwerking aan
St Jansdal en de Kroon Kliniek zijn een samenwerking gestart op het gebied van diagnostiek en vervolgzorg voor
patiënten met maag-, darm- of leverklachten. Het ziekenhuis en het zelfstandige behandelcentrum voeren samen al het
bevolkingsonderzoek naar darmkanker uit. De nauwere samenwerking moet zorgen voor een eenduidig zorgproces.

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/65184969/st-jansdal-en-kroon-kliniek-gaan-samenwerking-aan.html

St Jansdal en Kroon Kliniek gaan samenwerking aan
St Jansdal en de Kroon Kliniek zijn een samenwerking gestart op het gebied van diagnostiek en vervolgzorg voor
patiënten met maag-, darm- of leverklachten. Het ziekenhuis en het zelfstandige behandelcentrum voeren samen al het
bevolkingsonderzoek naar darmkanker uit. De nauwere samenwerking moet zorgen voor een eenduidig zorgproces.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-en-kroon-kliniek-gaan-samenwerking-aan/

Bevlogen arts Kwok Wai Mui (44) helpt patiënten met dieetspel: ‘Ik ben een soort
quizmaster’
Ingrid Willems
Hij is patiëntendokter en innovator. De 44-jarige Kwok Wai Mui uit Hierden, verbonden aan ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk. Met zijn bevlogenheid opent hij deuren die tot voor kort gesloten waren. Sinds kort
spelen patiënten van de nierarts online een dieetspel. ,,Dat komt veel beter binnen dan een saaie folder met
dieetvoorschriften […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/bevlogen-arts-kwok-wai-mui-44-helpt-patienten-met-dieetspel-ik-ben-een-soort-
quizmaster~a1f683dd/
Views: 3.471
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