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Hoofd St Jansdal academie

Werken bij St Jansdal

Hoofd St Jansdal academie

  http://youtube.com/watch?v=0jp-KzjI1sE

Rechtbank: geen onderzoek naar faillissement Slotervaartziekenhuis
[…] Het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad maakte een doorstart als onderdeel van ziekenhuis Sint Jansdal in
Harderwijk. Een doorstart of overname van het Slotervaartziekenhuis bleek niet mogelijk. In het ziekenhuis
werkten zo'n 1100 personeelsleden. De inboedel van het ziekenhuis is via veilingen verkocht. Bekijk ook MC
Slotervaart-ziekenhuis definitie

  https://nos.nl/artikel/2292841-rechtbank-geen-onderzoek-naar-faillissement-slotervaartziekenhuis.html  Views: 75.559

Rechtbank: geen onderzoek naar faillissement Slotervaartziekenhuis
[…] Het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad maakte een doorstart als onderdeel van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk.
Een doorstart of overname van het Slotervaartziekenhuis bleek niet mogelijk. In het ziekenhuis werkten zo'n 1100
personeelsleden. De inboedel van het ziekenhuis is via veilingen verkocht.

  http://www.headlines.nl/17568344/Rechtbank-geen-onderzoek-naar-faillissement-Slotervaartziekenhuis/

CT-scan van het hart is mogelijk in ziekenhuis Lelystad
Lelystad - In St Jansdal Lelystad is het vanaf vandaag mogelijk een CT-scan van het hart te laten maken. Door het
onderzoek dichtbij huis aan te bieden in Lelystad, zijn patiënten niet meer afhankelijk van andere centra en krijgen zij snel
meer duidelijkheid.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61307331/ct-scan-van-het-hart-is-mogelijk-in-ziekenhuis-lelystad.html

CT-scan van het hart is mogelijk in ziekenhuis Lelystad
Lelystad - In St Jansdal Lelystad is het vanaf vandaag mogelijk een CT-scan van het hart te laten maken. Door het
onderzoek dichtbij huis aan te bieden in Lelystad, zijn patiënten niet meer afhankelijk van andere centra en
krijgen zij snel meer duidelijkheid. De CT-scan brengt het hart en de kransslagaders gedetailleerd in beeld,
waardoor […]

  https://flevopost.nl/artikel/1032134/ct-scan-van-het-hart-is-mogelijk-in-ziekenhuis-lelystad.html  Views: 328

Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend neveneffect
gekregen. Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast voor bewoners tot
gevolg. Het ziekenhuis neemt de klachten serieus, maar kan er maar...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/61305848/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem.html

Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem: rokers steken peuk gewoon buiten
terrein op
Olger Koopman
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend
neveneffect. Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast voor
bewoners tot gevolg. Het ziekenhuis neemt de klachten serieus, maar kan er maar beperkt tegen optreden
[…]

  https://www.destentor.nl/veluwe/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem-rokers-steken-peuk-gewoon-buiten-terrein-
op~a495c302/
Views: 3.472
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Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem
Olger Koopman
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend
neveneffect gekregen. Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast
voor bewoners tot gevolg. Het ziekenhuis neemt de klachten serieus, maar kan er maar beperkt tegen
optreden […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem~a495c302/  Views: 3.472

CT-scan van het hart mogelijk in St Jansdal Lelystad
Lelystad In St Jansdal Lelystad is het vanaf 9 juli mogelijk een CT-scan van het hart te laten maken. De CT-scan
brengt het hart en de kransslagaders gedetailleerd in beeld, waardoor afwijkingen aan de kransslagaders
direct kunnen worden aangetoond of uitgesloten. Door het onderzoek dichtbij huis aan te bieden in Lelystad,
zijn patiënten niet […]

  https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/274813/ct-scan-van-het-hart-mogelijk-in-st-jansdal-lelystad.html  Views: 624

CT-scan van het hart mogelijk in St Jansdal Lelystad
blikopnieuws.nl
In St Jansdal Lelystad is het vanaf 9 juli mogelijk een CT-scan van het hart te laten maken. De CT-scan brengt het hart en
de kransslagaders gedetailleerd in beeld, waardoor afwijkingen aan de kransslagaders direct kunnen worden...

  https://nieuwsmeldingen.nl/regio/flevoland/4125917/ct-scan-van-het-hart-mogelijk-in-st-jansdal-lelystad

Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem
De Stentor Veluwe
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend neveneffect
gekregen. Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast voor bewoners tot
gevolg. Het ziekenhuis neemt de klachten serieus, maar kan er maar beperkt tegen optreden.

  https://epe.nieuws.nl/knipsels/9662/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem/  Views: 871

Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem: rokers steken peuk gewoon buiten
terrein op
De Stentor Veluwe
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend neveneffect.
Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast voor bewoners tot gevolg. Het
ziekenhuis neemt de klachten serieus, maar kan er maar beperkt tegen optreden.

  https://epe.nieuws.nl/knipsels/9664/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem-rokers-steken-peuk-gewoon-buiten-
terrein-op/
Views: 824

Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem
De Stentor Veluwe
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend neveneffect
gekregen. Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast voor bewoners tot
gevolg. Het ziekenhuis

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/29232/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem/  Views: 824

Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem: rokers steken peuk gewoon buiten
terrein op
De Stentor Veluwe
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend neveneffect.
Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast voor bewoners tot gevolg. Het
ziekenhuis neemt

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/29243/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem-rokers-steken-peuk-gewoon-
buiten-terrein-op/
Views: 824
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Rookvrij St Jansdal beneemt buurt de adem: rokers steken peuk gewoon buiten
terrein op
De Stentor Veluwe
Het rookverbod dat sinds 1 april op het hele terrein van het St Jansdalziekenhuis geldt, heeft een vervelend neveneffect.
Verstokte rokers steken hun sigaretje nu vaak net buiten het terrein op, met overlast voor bewoners tot gevolg. Het
ziekenhuis neemt

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/20398/rookvrij-st-jansdal-beneemt-buurt-de-adem-rokers-steken-peuk-gewoon-
buiten-terrein-op/
Views: 824

Klacht CZZorgverzekeraar: cz regels zijn regels wij denken niet mee fijne dag nog
menno
[…] schissis dat was schrikken voor ons na van de schrik beetje bij gekomen zijn gaan genieten van ons wonder wel met
aangepaste fles met speen ziekenhuis harderwijk verwees ons door na isla zwolle daar hebben ze speciaal team voor
schissis na nacht in ziekenhuis mocht moeder en kind naar huis smidags belde de consulente van isla die zorgt voor […]

  https://www.klachtenkompas.nl/bedrijf/czzorgverzekeraar/klachten/cz-regels-zijn-regels-wij-denken-niet-mee-fijne-dag-
nog-/details?complaintId=f10c52f5-7149-4390-bcfa-09c7211521f3

Christa Korenhof
★☆☆☆☆ -De Seh van het st jansdal ziekenhuis wilde mij niet helpen en dat als eigen personeel. Ze wilde mij 1.5 uur laten
rijden met eigen vervoer naar het antonius in Sneek. Terwijl ik op dat moment daartoe niet in staat was. Dat terwijl het
ziekenhuis gastvrijheid voor iedereen hoog in het vaandel heeft staan. Alleen niet voor eigen […]

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

Christa Korenhof
★☆☆☆☆ -De Seh van het st jansdal ziekenhuis wilde mij niet helpen en dat als eigen personeel. Ze wilde mij 1.5 uur laten
rijden met eigen vervoer naar het antonius in Sneek. Terwijl ik op dat moment daartoe niet in staat was. Dat terwijk het
ziekenhuis gastvrijheid voor iedereen hoog in het vaandel heeft staan. Alleen niet voor eigen […]

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

Raad Dronten krijgt info over ziekenhuizen, maar spoedeisende hulp gaat niet meer
open
DRONTEN - Het rapport ‘Toekomst van de zorg in Flevoland’ wordt volgende week openbaar gemaakt.
Vooruitlopend daarop heeft bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal opnieuw duidelijk gemaakt dat de
spoedeisende hulp in Lelystad niet meer open gaat. Adviesbureau IG&H heeft het rapport ‘Toekomst voor de zorg in
Flevoland’ […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/raad-dronten-krijgt-info-over-ziekenhuizen-maar-spoedeisende-hulp-gaat-niet-meer-
open

Voorzitter St Jansdal: ´Voor 400 zwangeren op Urk kan geen ziekenhuis openblijven´
Urk - In Lelystad komt geen spoedeisende hulp meer, dat is onbetaalbaar, zegt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het St
Jansdal, dat de failliete IJsselmeerziekenhuizen heeft overgenomen in een interview met de Volkskrant. Het is een
boodschap die volgens haar in Den Haag slecht zal vallen, ´maar je moet...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/urk-noordoostpolder/61193996/voorzitter-st-jansdal-voor-400-zwangeren-op-urk-kan-
geen-ziekenhuis-openblijven.html

Voorzitter St Jansdal: ´Voor 400 zwangeren op Urk kan geen ziekenhuis openblijven´
Den Haag - In Lelystad komt geen spoedeisende hulp meer, dat is onbetaalbaar, zegt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van
het St Jansdal, dat de failliete IJsselmeerziekenhuizen heeft overgenomen in een interview met de Volkskrant. Het is een
boodschap die volgens haar in Den Haag slecht zal vallen, ´maar je moet...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/61193999/voorzitter-st-jansdal-voor-400-zwangeren-op-urk-kan-
geen-ziekenhuis-openblijven.html
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Dit is Flevoland van 03 07 2019
Omroep Flevoland

Magazine met nieuws sport en achtergronden. Met vandaag: - Streep door opening vliegveld Lelystad in april - St
Jansdal opent Mammacentrum in Lelystad - Stichting AAP uit Almere wil nu ook oude computers

  http://youtube.com/watch?v=2L-NVCLS5ko  Views: 2.449

Dit is Flevoland van woensdag 3 juli 2019
Omroep Flevoland

Magazine met nieuws sport en achtergronden. Met vandaag: - Streep door opening vliegveld Lelystad in april - St
Jansdal opent Mammacentrum in Lelystad - Stichting AAP uit Almere wil nu ook oude computers

  http://youtube.com/watch?v=2L-NVCLS5ko  Views: 2.449

Geplande operatie tiener in Ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal

Een operatie is best spannend. Hoe gaat het als je geopereerd moet worden? Hoe gaat het op de kinderafdeling?

  http://youtube.com/watch?v=oFJTyPqYWxw  Views: 654

Ziekenhuis Lelystad heeft weer een Mammacentrum
Het St. Jansdal ziekenhuis in Lelystad heeft woensdag het Mammacentrum in gebruik genomen. In het centrum voor
diagnostiek van borstkanker worden mensen met borstklachten onderzocht en behandeld. Na het faillissement van het
MC Zuiderzee in Lelystad in oktober vorig jaar verdween de afdeling. Nu wordt het Mammacentrum door de nieuwe
eigenaar St […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-lelystad-heeft-weer-een-mammacentrum/3153544

Ziekenhuis Lelystad heeft weer een Mammacentrum
Omroep Flevoland

Het St. Jansdal ziekenhuis in Lelystad heeft woensdag het Mammacentrum in gebruik genomen. In het centrum
voor diagnostiek van borstkanker worden mensen met borstklachten onderzocht en behandeld. Na het
faillissement van het MC Zuiderzee in Lelystad in oktober vorig jaar verdween de afdeling. Nu wordt het
Mammacentrum door de nieuwe eigenaar St […]

  http://youtube.com/watch?v=gBAak4Wyurk  Views: 2.449

Flevolanders kunnen kennismaken met nieuwe Regiotaxi
[…] Ook wordt de webapp gepresenteerd. De demobus is op de volgende plekken aanwezig: Donderdag 4 juli:
Lelystad 10.30 – 11.30 uur: St Jansdal 12.00 – 13.00 uur: Woonzorgcentrum Hanzeborg 14.00 – 15.00 uur:
Station Lelystad Centrum 15.45 – 16.45 uur: Woonzorgcentrum de Uiterton Vrijdag 5 juli: Emmeloord, Dronten
en Zeewolde 09.00 – 10 […]

  https://flevopost.nl/artikel/1030669/flevolanders-kunnen-kennismaken-met-nieuwe-regiotaxi.html  Views: 329

Flevolanders kunnen kennismaken met nieuwe Regiotaxi
[…] Ook wordt de webapp gepresenteerd. De demobus is op de volgende plekken aanwezig: Donderdag 4 juli:
Lelystad 10.30 – 11.30 uur: St Jansdal 12.00 – 13.00 uur: Woonzorgcentrum Hanzeborg 14.00 – 15.00 uur:
Station Lelystad Centrum 15.45 – 16.45 uur: Woonzorgcentrum de Uiterton Vrijdag 5 juli: Emmeloord, Dronten
en Zeewolde 09.00 – 10 […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1030669/flevolanders-kunnen-kennismaken-met-nieuwe-regiotaxi.html  Views: 559
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Beddenreductie in zomermaanden bij ziekenhuis St Jansdal
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kampt in de zomermaanden met een krappe
personeelsbezetting. Dit heeft te maken met personeelstekorten in de zorg en met het feit dat medewerkers
en medisch specialisten vakantie opnemen. Als gevolg hiervan heeft het ziekenhuis besloten om tijdelijk een
aantal bedden te sluiten en minder operaties […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2413941/Beddenreductie-in-zomermaanden-bij-ziekenhuis-St-Jansdal
Views: 4.736

Impopulaire keuzes
Frank van Wijck
[…] ” Een populariteitsprijs zal Relinde Weil, bestuursvoorzitter van ziekenhuis St Jansdal, niet winnen met zo’n quote,
maar ze heeft wel het lef om te zeggen waar het op staat. Het is soms onontkoombaar om in de zorg impopulaire keuzes
voor de korte termijn te maken, om te waarborgen dat de zorg voor de langere termijn van goede kwaliteit en […]

  https://www.artsenauto.nl/impopulaire-keuzes/  Views: 281
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