
Berichten
Obesitaspatiëntenin de knel
Harderwijk - Patiënten met problematisch overgewicht en huisartsen weten niet meer bij wie ze in de regio terecht
kunnen voor een doorverwijzing en een behandeltraject. Sinds de sluiting van de locatie Salem van ziekenhuis Sint
Jansdal en het faillissement van MC Zuiderzeeziekenhuis lijkt de Obesitaspoli verdwenen.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59767833/obesitaspatientenin-de-knel.html

Obesitaspatiëntenin de knel
[…] Mieneke Braakman Het Sint Jansdal ziekenhuis heeft die niet overgenomen. Begin 2015 besloot het Sint
Jansdal om, in het kader van de samenwerkingsafspraken met MC Groep Lelystad, te starten met een
obesitaspoli. Na een succesvolle start in Lelystad, Almere, Meppel en Zwolle startte de poli ook in ziekenhuis
Sint Jansdal, op haar locatie Salem in […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/obesitaspati%C3%ABntenin-de-knel-586057

Obesitaspatiëntenin de knel
[…] Mieneke Braakman Het Sint Jansdal ziekenhuis heeft die niet overgenomen. Begin 2015 besloot het Sint
Jansdal om, in het kader van de samenwerkingsafspraken met MC Groep Lelystad, te starten met een
obesitaspoli. Na een succesvolle start in Lelystad, Almere, Meppel en Zwolle startte de poli ook in ziekenhuis
Sint Jansdal, op haar locatie Salem in […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/obesitaspati%C3%ABntenin-de-knel-586060

St Jansdal viert 10-jarig bestaan polikliniek Dronten met open dag: „Kijkje achter de
schermen”
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk opende tien jaar geleden de polikliniek in Dronten. Dit wordt op
zaterdag 11 mei (11:00 uur) gevierd met een open dag. „Inwoners kunnen een kijkje achter de schermen nemen
en kennismaken met het zorgaanbod en de zorgverleners”, aldus het ziekenhuis, „Artsen, verpleegkundigen en
andere […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-viert-10-jarig-bestaan-polikliniek-dronten-met-open-dag-kijkje-achter-de-
schermen

St Jansdal viert 10-jarig bestaan Dronten met open dag: „Kijkje achter de schermen”
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk opende tien jaar geleden de polikliniek in Dronten. Dit wordt op
zaterdag 11 mei (11:00 uur) gevierd met een open dag. „Inwoners kunnen een kijkje achter de schermen nemen
en kennismaken met het zorgaanbod en de zorgverleners”, aldus het ziekenhuis, „Artsen, verpleegkundigen en
andere […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-viert-10-jarig-bestaan-dronten-met-open-dag-kijkje-achter-de-schermen

Kamerleden noemen medische zorg in Flevoland op dit moment nog een ´rommeltje´
Lelystad - Een meerderheid in de Tweede Kamer houdt volop druk op VWS-minister Benno Bruins om de zorg in Flevoland
na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen weer op peil te brengen. Aan een oordeel over het voortdurende
geruzie tussen het nieuwe ziekenhuis St Jansdal Lelystad en medisch...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59715810/kamerleden-noemen-medische-zorg-in-flevoland-op-dit-moment-
nog-een-rommeltje.html

Koninklijke waardering voor inzet van bewogen mensen in de regio
Teake Dijkstra
[…] Ze waren hetzelf. Onder hen ook echtparen. Bekende Harderwijkers zijn ze misschien niet, maar
duizenden Harderwijkers kennen hen juist wel. Vooral mensen die wel eens in het ziekenhuis St Jansdal
komen, zijn een van hen of allebei vast een keer tegen het lijf gelopen en hebben mogelijk met hen
gesproken. Anton de Craen (70) en Pea de Craen-Epe (7

  https://www.destentor.nl/harderwijk/koninklijke-waardering-voor-inzet-van-bewogen-mensen-in-de-regio~af8a012a/
Views: 3.394
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Elf koninklijke onderscheidingen in Nunspeet uitgereikt
[…] Sinds een aantal jaren is hij eenmaal per twee weken gastheer op de spoedeisende hulp via Stichting
Johanniter Hulpgroep Harderwijk in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Al vele jaren is hij het 'gezicht' aan de
balie in het gemeentehuis van Nunspeet, en zeer betrokken bij en plichtsgetrouw in zijn werk. Naast deze
functie is hij ook […]

  https://veluweland.nl/lokaal/elf-koninklijke-onderscheidingen-nunspeet-uitgereikt-583728  Views: 161

Kamerstuk 31016, nr. 218 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 24 april 2019 De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer heeft mij op
22 maart 2019 feitelijke vragen gesteld over de stand van zaken rondom het faillissement van de failliete ziekenhuizen, en
mij […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-218.html

Lintjesregen op dag voor Koningsdag zorgt voor 9 leden en 1 officier
[…] Al bijna 30 jaar is hij vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Harderwijk. Als ouderling zette hij zich in voor de
kerkdiensten in ziekenhuis St Jansdal. Hij was van 1993 – 2000 tweede penningmeester van de Vereniging voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs. Sinds 2013 is De Craen voorzitter van de Stichting Vrienden van Sonnevanck […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/101126/lintjesregen-op-dag-voor-koningsdag-zorgt-voor-9-leden-en-1-officier/
Views: 749

Tien koninklijke onderscheidingen in Harderwijk
[…] Al bijna 30 jaar is hij vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Harderwijk. Als ouderling zette hij zich in voor de
kerkdiensten in ziekenhuis St Jansdal. Hij was van 1993 – 2000 tweede penningmeester van de Vereniging voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs. Sinds 2013 is De Craen voorzitter van de Stichting Vrienden van Sonnevanck […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/tien-koninklijke-onderscheidingen-harderwijk-583767

Harderwijker Henk Bakker verkocht al 27.000 ansichtkaarten voor het goede doel
Harderwijk - Door Lex Schuijl - Een uitzonderlijk resultaat voor het tekenen van ansichtkaarten. Een jaar of tien geleden
installeerde Bakker (1938) zich tijdens de Visserijdag in Harderwijk in de haven om ansichtkaarten te verkopen voor het
project ´Angstvermindering bij kinderen´ in het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59637598/harderwijker-henk-bakker-verkocht-al-27000-ansichtkaarten-
voor-het-goede-doel.html

Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek
Elburg - Regio - De werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert op woensdag
22 mei in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal het longpunt met als thema: ´Versnelde medische doorbraken door
nieuw longonderzoek.´ Deze middag gaat in op een nieuw grensverleggend onderzoeksprogramma...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59635943/versnelde-medische-doorbraken-door-nieuw-
longonderzoek.html

Medische zorg in Flevoland ´rommeltje´ dus Kamer houdt druk op minister
Lelystad - De Tweede Kamer houdt volop druk op minister Benno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de
zorg in Flevoland na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen op peil te brengen. Aan een oordeel over het
voortdurende geruzie tussen het nieuwe ziekenhuis St Jansdal Lelystad en medisch specialisten...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59627005/medische-zorg-in-flevoland-rommeltje-dus-kamer-houdt-druk-op-
minister.html
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Medische zorg in Flevoland ‘rommeltje’ dus Kamer houdt druk op minister
[…] Aan een oordeel over het voortdurende geruzie tussen het nieuwe ziekenhuis St Jansdal Lelystad en
medisch specialisten die een eigen kliniek zijn begonnen waagt Bruins zich niet; de toegang tot zorg voor de
patiënt is volgens hem niet in het geding. Dat bleek donderdag bij een algemeen overleg van de vaste
Kamercommissie Volksgezondheid, welzijn

  https://www.destentor.nl/lelystad/medische-zorg-in-flevoland-rommeltje-dus-kamer-houdt-druk-op-minister~af70f47f/
Views: 3.403

Medische zorg in Flevoland ‘rommeltje’ dus Kamer houdt druk op minister
[…] Aan een oordeel over het voortdurende geruzie tussen het nieuwe ziekenhuis St Jansdal Lelystad en
medisch specialisten die een eigen kliniek zijn begonnen waagt Bruins zich niet; de toegang tot zorg voor de
patiënt is volgens hem niet in het geding.  Dat bleek donderdag bij een algemeen overleg van de vaste
Kamercommissie Volksgezondheid, […]

  https://www.ad.nl/lelystad/medische-zorg-in-flevoland-rommeltje-dus-kamer-houdt-druk-op-minister%7Eaf70f47f/
Views: 29.175

Medische zorg in Flevoland 'rommeltje' dus Kamer houdt druk op minister - De
Stentor
[…] Aan een oordeel over het voortdurende geruzie tussen het nieuwe ziekenhuis St Jansdal Lelystad en medisch
specialisten die een eigen kliniek zijn begonnen waagt Bruins zich niet; de toegang tot zorg voor de patiënt is volgens
hem niet in het geding.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1449782/medische-zorg-in-flevoland-rommeltje-dus-kamer-houdt-druk-op-minister-
de-stentor
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