
Berichten
Patiëntenraad St Jansdal waakt voor wachtlijsten door 'Lelystad'
Mocht het St Jansdal-ziekenhuis de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen, dan mag dat in Harderwijk niet leiden
tot langere wachtlijsten voor Gelderse patiënten. Dat vindt de Patiëntenraad van St Jansdal, die verder positief is over
eventuele hulp aan het ziekenhuis in Lelystad. St Jansdal scoort al jaren heel goed in lijstjes van pati ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-039-lelystad-
039/2868936

Lelystad - Patiëntenraad St Jansdal waakt voor wachtlijsten door 'Lelystad'
Omroep Flevoland
Mocht het St Jansdal-ziekenhuis de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen, dan mag dat in Harderwijk niet leiden
tot langere wachtlijsten voor Gelderse ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241975099/lelystad-patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-
lelystad.html

Patiëntenorganisaties Flevoland voelen zich te weinig gehoord
Inmiddels is alleen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk nog overgebleven als mogelijke
overnamekandidaat. De curatoren zijn dus met dat ziekenhuis in gesprek over de haalbaarheid en de invulling
van de plannen. De regionale cliënten- en patiëntenorganisaties zouden daar graag actiever bij betrokken
worden. Ze bespraken vanochtend op een doo

  https://nos.nl/artikel/2259248-patientenorganisaties-flevoland-voelen-zich-te-weinig-gehoord.html  Views: 71.675

Patiëntenorganisaties Flevoland voelen zich te weinig gehoord
Inmiddels is alleen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk nog overgebleven als mogelijke overnamekandidaat. De
curatoren zijn dus met dat ziekenhuis in gesprek over de haalbaarheid en de invulling van de plannen. De regionale
cliënten- en patiëntenorganisaties zouden daar graag actiever bij betrokken worden. Ze bespraken vanochtend op een
doo

  http://www.headlines.nl/17424728/Patientenorganisaties-Flevoland-voelen-zich-te-weinig-gehoord/

Minister: wederopbouw zorg gaat nog even duren
Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin licht hij toe dat de
curatoren in gesprek zijn met St Jansdal over een mogelijke overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Behalve met
het ziekenhuis in Harderwijk wordt met anderen...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/minister-wederopbouw-zorg-gaat-nog-even-duren/2868615

Minister bevestigt nogmaals in brief financieel bij te willen dragen aan zorg in
Flevoland
Ingrid Willems
Hoe hoog die bijdrage is, vermeldt de minister niet. Bruins reageert hiermee op het bericht van de curatoren
om met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk een doorstart te bewerkstelligen. Bij die doorstart is het
behoud van de dure spoedeisende hulp en verloskundige zorg een heikel punt. De minister stelt bereid te
zijn daarin financieel te ...

  https://www.destentor.nl/regio/minister-bevestigt-in-brief-financieel-bij-te-willen-dragen-aan-zorg-in-flevoland~acd40681/
Views: 1.569

POSITIEF
14/11/2018
17:15
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
15:52
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
15:06
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
15:06
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
14:06
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
14:00
2 maanden
geleden

Berichten 1

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-039-lelystad-039/2868936
https://www.rsscockpit.com/article/2241975099/lelystad-patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-lelystad.html
https://nos.nl/artikel/2259248-patientenorganisaties-flevoland-voelen-zich-te-weinig-gehoord.html
http://www.headlines.nl/17424728/Patientenorganisaties-Flevoland-voelen-zich-te-weinig-gehoord/
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/minister-wederopbouw-zorg-gaat-nog-even-duren/2868615
https://www.destentor.nl/regio/minister-bevestigt-in-brief-financieel-bij-te-willen-dragen-aan-zorg-in-flevoland~acd40681/


Minister bevestigt nogmaals in brief financieel bij te willen dragen aan zorg in
Flevoland
Ingrid Willems
Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins reageert hiermee op het bericht van de
curatoren om met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk een doorstart te bewerkstelligen. Bij die doorstart is
het behoud van de dure spoedeisende hulp en verloskundige zorg een heikel punt. De minister stelt bereid
te zijn daarin financieel ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/minister-bevestigt-nogmaals-in-brief-financieel-bij-
te-willen-dragen-aan-zorg-in-flevoland~acd40681/
Views: 1.569

Curatoren praten alleen met St. Jansdal over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Alleen het St. Jansdal uit Harderwijk is nog in de race om een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen
mogelijk te maken. De curatoren hebben besloten om niet door te gaan met andere gegadigden. Wat de exacte
uitkomsten van de overleggen tussen de curatoren en het St. Jansdal zijn, wordt later deze week
bekendgemaakt. Dit meldt NU.nl ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45540-curatoren-praten-alleen-met-st-jansdal-over-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 494

Curatoren praten alleen met St. Jansdal over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De Nationale Zorggids
Alleen het St. Jansdal uit Harderwijk is nog in de race om een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen mogelijk te
maken. De curatoren hebben besloten ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241971928/curatoren-praten-alleen-met-st-jansdal-over-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html

St. Antoniusziekenhuis Sneek: ‘Deze week gesprek met curator over Urk en
Noordoostpolder’
Ingrid Willems
Woordvoerder Jannet Jouwsma van het ziekenhuis in Sneek meldt dit desgevraagd. Gisteren lieten de
curatoren weten alleen nog verder te praten met het St Jansdal in Harderwijk voor een doorstart van de
ziekenhuizen. Waarschijnlijk betreft de doorstart dan alleen de vestiging in Lelystad en Dronten. Betrokken
partijen willen nog niets zeggen over d

  https://www.destentor.nl/regio/st-antoniusziekenhuis-sneek-deze-week-gesprek-met-curator-over-urk-en-
noordoostpolder~a93f5108/
Views: 1.569
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Woordvoerder Jannet Jouwsma van het ziekenhuis in Sneek meldt dit. Gisteren lieten de curatoren weten
alleen nog verder te praten met het St Jansdal in Harderwijk voor een doorstart van de ziekenhuizen.
Waarschijnlijk betreft de doorstart dan alleen de vestiging in Lelystad en Dronten. Betrokken partijen willen
nog niets zeggen over de ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/antoniusziekenhuis-sneek-deze-week-gesprek-
met-curator-over-urk-en-noordoostpolder~a93f5108/
Views: 1.569
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curatoren weten alleen nog verder te praten met het St Jansdal in Harderwijk voor een doorstart van de
ziekenhuizen. Waarschijnlijk betreft de doorstart dan alleen de vestiging in Lelystad en Dronten. Betrokken
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Succesvolle kroegentocht voor ouders
De avond is in samenwerking met het ziekenhuis St. Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het
CJG, de GGD en de horeca Harderwijk georganiseerd.

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2370444/Succesvolle-kroegentocht-voor-ouders
Views: 5.004

Veel animo kroegentocht voor oudersin Harderwijk
De avond is in samenwerking met het ziekenhuis St. Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het
CJG, de GGD en de horeca Harderwijk georganiseerd.

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/veel-animo-kroegentocht-voor-oudersin-harderwijk-512834

Veel animo kroegentocht voor oudersin Harderwijk
De avond is in samenwerking met het ziekenhuis St. Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het
CJG, de GGD en de horeca Harderwijk georganiseerd.

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/veel-animo-kroegentocht-voor-oudersin-harderwijk-512832

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Profnews
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart. The post Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart
IJsselmeerziekenhuizen appeared first on Profnews.nl....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/145715/201811/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen

Het beste ziekenhuis van de afgelopen 10 jaar
Herm Joosten
Rivas Beatrixziekenhuis, Gorichem 4. Wilhelmina Ziekenhuis, Assen 5. Elkerliek Ziekenhuis, Helmond, Deurne 6.
Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk 7. St Anna Ziekenhuis, Geldrop, Eindhoven 8. Ijsselland Ziekenhuis, Capelle aan den
Ijssel 9. Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen 10. Diakonessenhuis, Utrecht, Zeist, Doorn Top 10 Topklinische ...

  https://www.skipr.nl/blogs/id3732-het-beste-ziekenhuis-van-de-afgelopen-10-jaar.html

Deskundigen: Acute zorg in Lelystad onmisbaar
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. Vorige week leek minister Bruno Bruins nog aan te sturen op de instandhouding van die zorg in ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/14/334795-deskundigen-acute-zorg-in-lelystad-onmisbaar-2.html

Patiëntenraad St Jansdal waakt voor wachtlijsten door Lelystad
Linda J. Rusk
St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen Bruins schrijft in een Kamerbrief dat de enige
overgebleven bieder onvoldoende duidelijkheid kon verschaffen over belangrijke onderdelen van hun plannen. “Zo waren
er te veel vraagtekens rond zorginhoudelijke aspecten en rond de vastgoedcomponent van het plan ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/14/335112-patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-lelystad.html

St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart
bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de
enige kandidaat. Het ziekenhuis heeft een groot aantal aanbiedingen ontvangen

  https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/18515/st-jansdal-in-onderhandeling-om-overname-failliete-
ziekenhuizen.aspx
Views: 15.529
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Flevoland - St Jansdal, wat is dat voor een ziekenhuis?
Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is de enige overgebleven partij om de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen over te
nemen. Al kort na het faillissement liet ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241950429/flevoland-st-jansdal-wat-is-dat-voor-een-ziekenhuis.html

Gemist? OM vervolgt man voor moord op vrouw in Colombia. En: St Jansdal enige
kandidaat voor failliet ziekenhuis (De Stentor Zutphen)
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van dinsdag
13 november.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23908984

Gemist? OM vervolgt man voor moord op vrouw in Colombia. En: St Jansdal enige
kandidaat voor failliet ziekenhuis
De Stentor – Salland
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van dinsdag
13 november.

  https://raalte.nieuws.nl/knipsels/2262/gemist-om-vervolgt-man-voor-moord-op-vrouw-in-colombia-en-st-jansdal-enige-
kandidaat-voor-failliet-ziekenhuis/
Views: 1.070

Gemist? OM vervolgt man voor moord op vrouw in Colombia. En: St Jansdal enige
kandidaat voor failliet ziekenhuis
Volgens de man waren ze overvallen.  KANDIDAAT Het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk is de enige
overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep over te nemen. Wie de zorg
in Noordoostpolder en Urk op zich gaat nemen, is nog niet bekend.  DODELIJK VIRUS Paardenliefhebbers
sloeg de schrik vandaag om het hart, nada

  https://www.ad.nl/deventer/gemist-om-vervolgt-man-voor-moord-op-vrouw-in-colombia-en-st-jansdal-enige-kandidaat-
voor-failliet-ziekenhuis%7Eae6cff77/
Views: 20.492

Gemist? OM vervolgt man voor moord op vrouw in Colombia. En: St Jansdal enige
kandidaat voor failliet ziekenhuis
Volgens de man waren ze overvallen.  KANDIDAAT Het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk is de enige
overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep over te nemen. Wie de zorg
in Noordoostpolder en Urk op zich gaat nemen, is nog niet bekend.  DODELIJK VIRUS Paardenliefhebbers
sloeg de schrik vandaag om het hart, nada

  https://www.tubantia.nl/deventer/gemist-om-vervolgt-man-voor-moord-op-vrouw-in-colombia-en-st-jansdal-enige-
kandidaat-voor-failliet-ziekenhuis%7Eae6cff77/
Views: 3.470

Gemist? OM vervolgt man voor moord op vrouw in Colombia. En: St Jansdal enige
kandidaat voor failliet ziekenhuis
De Stentor Veluwe
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van dinsdag
13 november.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20090/gemist-om-vervolgt-man-voor-moord-op-vrouw-in-colombia-en-st-jansdal-enige-
kandidaat-voor-failliet-ziekenhuis/
Views: 1.070
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Gemist? OM vervolgt man voor moord op vrouw in Colombia. En: St Jansdal enige
kandidaat voor failliet ziekenhuis
Zij werd 19 september 2015 dood aangetroffen op een zeilschip voor de kust van Colombia. Volgens de man
waren ze overvallen. KANDIDAAT Het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk is de enige overgebleven kandidaat
om de failliete IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep over te nemen. Wie de zorg in Noordoostpolder en
Urk op zich gaat nemen, is nog nie

  https://www.destentor.nl/deventer/gemist-om-vervolgt-man-voor-moord-op-vrouw-in-colombia-en-st-jansdal-enige-
kandidaat-voor-failliet-ziekenhuis~ae6cff77/
Views: 1.575

Gemist? OM vervolgt man voor moord op vrouw in Colombia. En: St Jansdal enige
kandidaat voor failliet ziekenhuis
De Stentor Vechtdal
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van
dinsdag 13 november.

  https://dalfsen.nieuws.nl/knipsels/7454/gemist-om-vervolgt-man-voor-moord-op-vrouw-in-colombia-en-st-jansdal-enige-
kandidaat-voor-failliet-ziekenhuis/
Views: 1.115

Flevoland - Medische staf IJsselmeerziekenhuizen positief over St Jansdal
Omroep Flevoland
De medische staf van de MC IJsselmeerziekenhuizen is positief over de ontwikkelingen rond de mogelijke overname door
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241949940/flevoland-medische-staf-ijsselmeerziekenhuizen-positief-over-st-
jansdal.html

Verzekeraars blokkeren doorstart Slotervaart. ‘Powerplay van Zilveren Kruis’
Marten van de Wier Rianne Oosterom en Johan van Heerden
Hij moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Het personeel van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland kreeg
gisteren beter nieuws: daar praten de curatoren door met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk. Dat was een van
de ruim tien kandidaten voor een doorstart, maar is nu nog de enige kanshebber. Volgens de curatoren gaat
het om een plan dat ...

  https://www.trouw.nl/home/verzekeraars-blokkeren-doorstart-slotervaart-powerplay-van-zilveren-kruis-%7Ea0785508/
Views: 6.074

Curator praat alleen nog met St Jansdal
Omroep Flevoland

Het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk is de enige overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen
over te nemen. Met andere geïnteresseerden worden geen gesprekken meer gevoerd.

  http://youtube.com/watch?v=hFZCapIau7o  Views: 2.449

Dit is Flevoland van 13 november 2018
Omroep Flevoland

Curator ziekenhuis Lelystad praat alleen nog met St Jansdal over doorstart, deel Waterlandseweg bij Almere
afgesloten, Schokbetonschuren behouden of slopen, airgunner Harry Irons overleden, Vlaamse voorstelling over
verzorgingshuizen

  http://youtube.com/watch?v=WccZi2W5An4  Views: 2.449
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Harderwijkers eerste keus voor ziekenhuizen Flevoland, Antonius nog in gesprek over
Emmeloord en Urk
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is in gesprek met de curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen
in Flevoland voor een doorstart. De Antonius Zorggroep uit Sneek zegt nog in de race te zijn voor de
vestigingen in de Noordoostpolder. De curatoren geven de voorkeur aan een kandidaat die een groot deel
van de failliete groep over wil nemen

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/harderwijkers-eerste-keus-voor-ziekenhuizen-flevoland-antonius-nog-in-
gesprek-over-emmeloord-en-urk/2867360

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een
doorstart bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de
enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55778390/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen.html

Wethouder Irene Korting over onderhandelingen met St Jansdal: „Goed om te horen”
” Dat zegt wethouder Irene Korting (VVD) van de gemeente in reactie op het nieuws dat de curatoren van MC
IJsselmeerziekenhuizen serieus in gesprek zijn met St Jansdal over een doorstart. „St Jansdal is voor de inwoners van
de gemeente Dronten in de afgelopen jaren een stabiele zorgverlener gebleken”, reageert de wethouder,
„Belangrijk ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/wethouder-irene-korting-over-onderhandelingen-met-st-jansdal-goed-om-te-horen

Het MC Slotervaart gaat definitief dicht. ‘Powerplay van Zilveren Kruis’
Hij moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Vandaag werd ook bekend dat CCN geen kandidaat meer is voor
de eveneens failliete IJsselmeerziekenhuizen. De curatoren praten alleen nog met St. Jansdal, een kleiner
ziekenhuis in Harderwijk. Bij het Slotervaart werkten de artsen niet in maatschappen waarin zij per ingreep
betaald kregen, maar in ...

  https://www.trouw.nl/samenleving/het-mc-slotervaart-gaat-definitief-dicht-powerplay-van-zilveren-kruis-%7Eaea71d28/
Views: 6.074

Sylmaron
Ik wens het personeel veel sterkte, wat een ellende voor deze mensen. Ondertussen dreigen de curatoren met St.
Jansdal in Harderwijk in zee te willen gaan. Een ziekenhuis dat er zelf ook niet bijster goed voor staat qua financiën.

  https://www.nu.nl/economie/5570747/doorstart-mc-slotervaart-gaat-definitief-niet.html

Doorstart Slotervaart mislukt, minister is teleurgesteld
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.ad.nl/binnenland/doorstart-slotervaart-mislukt-minister-is-teleurgesteld%7Ea26f7ac9/
Views: 20.492

Doorstart Slotervaart mislukt, minister is teleurgesteld
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.tubantia.nl/binnenland/doorstart-slotervaart-mislukt-minister-is-teleurgesteld%7Ea26f7ac9/
Views: 3.470
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daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/doorstart-slotervaart-mislukt-minister-is-teleurgesteld%7Ea26f7ac9/
Views: 3.856

Geen doorstart voor MC Slotervaart
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.bd.nl/binnenland/geen-doorstart-voor-mc-slotervaart~a26f7ac9/  Views: 3.824

Geen doorstart voor MC Slotervaart
Malika Sevil
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daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.destentor.nl/binnenland/doorstart-slotervaart-mislukt-minister-is-teleurgesteld~a26f7ac9/
Views: 1.575

Geen doorstart voor MC Slotervaart
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.
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Doorstart Slotervaart mislukt, minister is teleurgesteld
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.ed.nl/binnenland/doorstart-slotervaart-mislukt-minister-is-teleurgesteld%7Ea26f7ac9/
Views: 4.309
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Doorstart Slotervaart mislukt, minister is teleurgesteld
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.ed.nl/binnenland/doorstart-slotervaart-mislukt-minister-is-teleurgesteld%7Ea26f7ac9/
Views: 4.309

IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken doorstart met St Jansdal
Noordoostpolder - De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met St Jansdal
ziekenhuis uit Harderwijk de mogelijkheden van een doorstart. Dit maakte de MC Groep dinsdagmiddag bekend.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/urk-noordoostpolder/55776234/ijsselmeerziekenhuizen-onderzoeken-doorstart-met-st-
jansdal.html

St Jansdal heeft CCN ingehaald
CCN, de belangrijkste overnamekandidaat van MC Slotervaart, is bij een mogelijke overname van de
IJsselmeerziekenhuizen ingehaald door ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De curatoren onderzoeken of St
Jansdal de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart kan bezorgen. Dat is nu
ook de enige kandidaat ...

  https://www.parool.nl/amsterdam/live-blog-geen-doorstart-voor-mc-slotervaart~a4606512/  Views: 6.000

Doorstart MC Slotervaart gaat niet door, voor IJsselmeerziekenhuizen is er meer hoop
Tim Igor Snijders Jamaica Vink
mogelijk Voor de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland, van dezelfde eigenaar als het MC Slotervaart
in Amsterdam, is nog wel een overnamekandidaat: het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. De curatoren
onderzoeken momenteel de mogelijkheden in samenwerking met het St Jansdal, de enige kandidaat om de
failliete ziekenhuizen over te nemen ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/doorstart-mc-slotervaart-gaat-niet-door-voor-ijsselmeerziekenhuizen-is-er-
meer-hoop~b9203ce1/
Views: 13.564

Doorstart MC Slotervaart gaat niet door, voor IJsselmeerziekenhuizen is er meer hoop
| De Volkskrant
mogelijk Voor de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland, van dezelfde eigenaar als het MC Slotervaart
in Amsterdam, is nog wel een overnamekandidaat: het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. De curatoren
onderzoeken momenteel de mogelijkheden in samenwerking met het St Jansdal, de enige kandidaat om de
failliete ziekenhuizen over te nemen ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/doorstart-mc-slotervaart-gaat-niet-door-voor-ijsselmeerziekenhuizen-is-er-
meer-hoop~b9203ce1/
Views: 13.564

St Jansdal enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
NRC
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is de enige kandidaat om het failliete ziekenhuis over te nemen....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/141404/201811/st-jansdal-enige-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen

Doorstart MC Slotervaart gaat niet door
AD/Hanneloes Pen en Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke kandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is daar
gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over een
mogelijke doorstart.

  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181113_00080404/doorstart-mc-slotervaart-gaat-niet-door
Views: 3.475
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Doorstart Slotervaartziekenhuis gaat niet door | RTLZ
De curatoren van die zorginstelling maakten vanmiddag echter bekend nu alleen nog te onderhandelen met het St
Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk over een mogelijke doorstart.

  https://www.rtlz.nl/business/artikel/4483861/geen-doorstart-slotervaartziekenhuis  Views: 2.800

Ziekenhuis onderzoekt doorstart met St Jansdal (Flevopost)
Lelystad - De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met St Jansdal ziekenhuis uit
Harderwijk de mogelijkheden van een doorstart. Dit maakte de MC Groep dinsdagmiddag bekend.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23907897

Doorstart Slotervaartziekenhuis gaat niet door
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4483861/geen-doorstart-slotervaartziekenhuis  Views: 6.558

St Jansdal enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
nrc.nl
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is de enige kandidaat om het failliete ziekenhuis over te nemen.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3931103/st-jansdal-enige-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen

St Jansdal enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
MC Zuiderzee Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is de enige kandidaat om het failliete ziekenhuis over te nemen. De
curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten praten exclusief met het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal over een doorstart. Dat maakte het failliete ziekenhuis dinsdag bekend ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-enige-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/2867106

Curator wil alleen met St Jansdal in Harderwijk verder bij doorstart … – De Stentor
De Stentor Volgens MC woordvoerder Geoffrey Rook bleek het St. Jansdal de partij die een substantieel deel van de zorg
in de regio wil continueren, waarbij goede zorg en veiligheid de belangrijkste uitgangspunten zijn. Of dit ook betekent dat
de acute zorg en de … NU.nl Het Financieele Dagblad RTL Nieuws

  https://koyeba.nl/2018/11/13/algemeen/curator-wil-alleen-met-st-jansdal-in-harderwijk-verder-bij-doorstart-de-stentor/

IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken doorstart met St Jansdal
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met St Jansdal ziekenhuis uit
Harderwijk de mogelijkheden van een doorstart. Dit maakte de MC Groep dinsdagmiddag bekend. Direct na het
uitspreken van het faillissement is een verkooptraject opgestart door de curatoren. Naar aanleiding daarvan is
een groot aantal biedingen ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/13/ijsselmeerziekenhuizen-onderzoeken-doorstart-met-st-jansdal  Views: 461

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart.  Dit hebben de curatoren dinsdag bekendgemaakt. “Naar
verwachting zal de uitkomst van de onderhandelingen met Ziekenhuis St Jansdal later deze week helder zijn en ...

  http://www.kijknieuws.nl/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.php
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Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de enige
kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. "Gezien het
belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel
deel van de zorg wenst te continueren"

  https://www.transport-online.nl/site/97241/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen/  Views: 1.172

Doorstart MC Slotervaart is van de baan
Door: Hanneloes Pen & Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart. Lees alles over de laatste ontwikkelingen van het MC Slotervaart in het live blog Tip
Het Parool Heb je een ...

  https://www.ad.nl/amsterdam/doorstart-mc-slotervaart-is-van-de-baan%7Ea8b311d1/  Views: 20.492

Antonius voorlopig gepasseerd voor overname IJsselmeerziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is in gesprek met de curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen
in Flevoland voor een doorstart. De Antonius Zorggroep uit Sneek zit in de wachtkamer. De curatoren geven
de voorkeur aan een kandidaat die een groot deel van de failliete groep over wil nemen. Antonius had alleen
interesse in de vestigingen

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/antonius-voorlopig-gepasseerd-voor-overname-
ijsselmeerziekenhuizen/2867091

Alleen Harderwijk nog in de running voor IJsselmeerziekenhuizen
Er is nog maar één kanshebber voor een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. De curatoren
onderhandelen alleen nog met het St Jansdal in Harderwijk, ondanks het feit dat die partij geen volwaardig
ziekenhuis wil voortzetten. De IJsselmeerziekenhuizen, waar ook poliklinieken in Emmeloord, Dronten en Urk
deel van uitmaken, gingen ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/alleen-harderwijk-nog-in-de-running-voor-ijsselmeerziekenhuizen/2867078

Ontwikkelingen MC IJsselmeerziekenhuizen
Christine Rompa Jeppe Delver
De curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met Ziekenhuis St Jansdal de mogelijkheden
van een doorstart. Dit laten zij vandaag weten middels onderstaand persbericht. Naar verwachting wordt nog
deze week meer duidelijk. De mogelijke doorstart met Ziekenhuis St Jansdal is een belangrijke vervolgstap in
het proces van de invulling ...

  https://nieuws.zilverenkruis.nl/ontwikkelingen-mc-ijsselmeerziekenhuizen/

Curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen praten alleen nog met St Jansdal
DRONTEN - De curatoren van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen praten nog met één kandidaat over een
mogelijke doorstart. Die enige overgebleven kandidaat is ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk. Direct na het
uitspreken van het faillissement is een verkooptraject opgestart door de curatoren. Naar aanleiding daarvan is een
groot aantal ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/curatoren-mc-ijsselmeerziekenhuizen-praten-alleen-nog-met-st-jansdal

Antonius voorlopig gepasseerd voor overname IJsselmeerziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is in gesprek met de curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen
in Flevoland voor een doorstart. De Antonius Zorggroep uit Sneek zit in de wachtkamer. De curatoren geven
de voorkeur aan een kandidaat die een groot deel van de failliete groep over wil nemen. Antonius had alleen
interesse in de vestigingen

  https://www.lc.nl/friesland/Antonius-voorlopig-gepasseerd-voor-overname-IJsselmeerziekenhuizen-23808327.html
Views: 2.477
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Harderwijkers eerste keus voor ziekenhuizen Flevoland, Antonius nog in gesprek over
Emmeloord en Urk
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is in gesprek met de curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen
in Flevoland voor een doorstart. De Antonius Zorggroep uit Sneek zegt nog in de race te zijn voor de
vestigingen in de Noordoostpolder. De curatoren geven de voorkeur aan een kandidaat die een groot deel van
de failliete groep over wil nemen

  https://www.lc.nl/friesland/Harderwijkers-eerste-keus-voor-ziekenhuizen-Flevoland-Antonius-nog-in-gesprek-over-
Emmeloord-en-Urk-23808327.html
Views: 2.477

Ziekenhuis onderzoekt doorstart met St Jansdal
Lelystad - De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met St Jansdal
ziekenhuis uit Harderwijk de mogelijkheden van een doorstart. Dit maakte de MC Groep dinsdagmiddag
bekend. Direct na het uitspreken van het faillissement is een verkooptraject opgestart door de curatoren.
Naar aanleiding daarvan is een groot aantal ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/558745/ziekenhuis-onderzoekt-doorstart-met-st-jansdal.html  Views: 298

LL3 Twee ambulances met spoed vanaf medisch noodsituatie naar ziekenhuis
Harderwijk

Roy Mertens

Traumahelikopter land in Harderwijk voor een medische noodsituatie. Twee ambulances vanaf locatie met spoed
naar het ziekenhuis, LifeLiner 3 stijgt op en gaat retour vliegbasis Volkel.

  http://youtube.com/watch?v=y6SI4RF7eks  Views: 189

Doorstart MC Slotervaart gaat niet door
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.ad.nl/amsterdam/doorstart-mc-slotervaart-gaat-niet-door%7Ea8b311d1/  Views: 20.492

Doorstart MC Slotervaart gaat niet door
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart.

  https://www.ad.nl/amsterdam/doorstart-mc-slotervaart-gaat-niet-door%7Ea8b311d1/  Views: 20.492

Doorstart MC Slotervaart gaat niet door
Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart. Lees alles over de laatste ontwikkelingen van het MC Slotervaart in het live blog

  https://www.parool.nl/amsterdam/doorstart-mc-slotervaart-gaat-niet-door~a4607581/  Views: 6.000

Doorstart MC Slotervaart is van de baan
Hanneloes Pen & Malika Sevil
CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is
daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over
een mogelijke doorstart. Lees alles over de laatste ontwikkelingen van het MC Slotervaart in het live blog

  https://www.parool.nl/amsterdam/doorstart-mc-slotervaart-is-van-de-baan~a4607581/  Views: 6.000
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St Jansdal nog enige kandidaat voor overname ziekenhuizen
Het St Jansdal-ziekenhuis is nog de enige overnamekandidaat voor de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat melden de
curatoren in een persbericht. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Naar verwachting is er eind deze week meer
duidelijkheid. Met andere kandidaten worden geen gesprekken meer gevoerd. "Gezien het belang van goede zorg in de

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-nog-enige-kandidaat-voor-overname-ziekenhuizen/2867062

St Jansdal enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is nog de enige partij waarmee wordt gesproken over een
doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is
nog de enige partij waarmee wordt gesproken over een doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen in
Flevoland ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-enige-kandidaat-voor-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/2867063

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat overname IJsselmeerziekenhuizen
NOS
De IJsselmeerziekenhuizen gingen vorige maand failliet. Volgens de curatoren waren meerdere partijen
geïnteresseerd om een deel van de zorg over te nemen. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/375866-ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-overname-ijsselmeerziekenhuizen

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat overname IJsselmeerziekenhuizen
Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de enig overgebleven kandidaat om de MC IJsselmeerziekenhuizen
over te nemen. Na het bestuderen van het aanbod van alle geïnteresseerde partijen hebben de curatoren
van de failliete ziekenhuizen besloten om alleen met Harderwijk verder te onderhandelen. Direct na het
faillissement vorige maand melden ...

  https://nos.nl/artikel/2259110-ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-overname-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 71.543

Geen doorstart MC Slotervaart, Harderwijk kandidaat voor IJsselmeerziekenhuizen
Die wilden gebouwen en een deel van de zorg overnemen. Het is niet bekend waarop de onderhandelingen
zijn stukgelopen. IJsselmeerziekenhuizen Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de enig overgebleven
kandidaat om de MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Na het bestuderen van het aanbod van alle
geïnteresseerde partijen hebben de ...

  https://nos.nl/artikel/2259110-geen-doorstart-mc-slotervaart-harderwijk-kandidaat-voor-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 71.543

Over en uit voor MC Slotervaart, doorstart niet mogelijk
IJsselmeerziekenhuizen Wat betreft het MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland is het St Jansdal Ziekenhuis
in Harderwijk nog de enige overnamekandidaat. Na het bestuderen van het aanbod van alle geïnteresseerde
partijen hebben de curatoren van de failliete ziekenhuizen besloten om alleen met Harderwijk verder te
onderhandelen ...

  https://nos.nl/artikel/2259110-over-en-uit-voor-mc-slotervaart-doorstart-niet-mogelijk.html  Views: 71.543

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat overname IJsselmeerziekenhuizen
Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de enig overgebleven kandidaat om de MC IJsselmeerziekenhuizen over te
nemen. Na het bestuderen van het aanbod van alle geïnteresseerde partijen hebben de curatoren van de failliete
ziekenhuizen besloten om alleen met Harderwijk verder te onderhandelen. Direct na het faillissement vorige maand
melden ...

  http://www.headlines.nl/17423900/Ziekenhuis-Harderwijk-enige-kandidaat-overname-IJsselmeerziekenhuizen/
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Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat overname IJsselmeerziekenhuizen
NOS.nl
Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de enig overgebleven kandidaat om de MC IJsselmeerziekenhuizen over te
nemen. Na het bestuderen van het aanbod van ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241943104/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-overname-
ijsselmeerziekenhuizen.html

Doorstart MC Slotervaart definitief van de baan
Ivy Sangers
Daar was enige onrust over in het Slotervaartziekenhuis en ook bij de Amsterdamse raadsfractie van de SP.
Overname St Jansdal Cardiologie Centra Nederland was tevens een overnamekandidaat voor de overname van
de IJsselmeerziekenhuizen, maar is daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen
nu alleen nog met St Jansdal over

  https://www.zorgvisie.nl/doorstart-mc-slotervaart-definitief-van-de-baan/  Views: 1.552

St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen (Telegraaf
Algemeen)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart
bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de enige
kandidaat.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23907701

St Jansdal enige kandidaat voor IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de enige
kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. ,,Gezien het
belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel
deel van de zorg wenst te continueren

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-enige-kandidaat-voor-ijsselmeerziekenhuizen-512569

St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de enige
kandidaat. Het ziekenhuis heeft een groot aantal aanbiedingen ontvangen. „Gezien het belang van goede
zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de zorg
wenst te continueren”, aldus een ...

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2795688/st-jansdal-in-onderhandeling-om-overname-failliete-ziekenhuizen
Views: 158.504

St Jansdal enige partij voor mogelijke doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Na weken van onduidelijkheid hebben de curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen ervoor gekozen om alleen met
het St Jansdalziekenhuis verder te onderhandelen over een doorstart.

  https://fd.nl/economie-politiek/1278247/st-jansdal-enige-partij-voor-mogelijke-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen
Views: 16.592

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
NU
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart. ...

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/140791/201811/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen
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Gunner
Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen Als ik me niet vergis was deze partij geen
voorstander van een volledig ziekenhuis dus dat zal wel wat worden....Geen SEH, geen verloskunde. Daarvan hadden ze
al gezegd dat te willen schrappen. Een veredelde doorverwijs dus voor hun eigen ziekenhuis. Ongelooflijk ...

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/2  Views: 611

St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen (Telegraaf Games)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart
bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is op dit moment ook
de enige kandidaat.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23907658

St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is op dit moment
ook de enige kandidaat. Het ziekenhuis heeft een groot aantal aanbiedingen ontvangen. „Gezien het belang
van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van
de zorg wenst te continueren”, ...

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2795688/st-jansdal-in-onderhandeling-om-overname-failliete-ziekenhuizen
Views: 158.504

St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen
LELYSTAD - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland
mogelijk een doorstart bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St
Jansdal. Dat is nu ook de enige kandidaat. Het ziekenhuis heeft een groot aantal aanbiedingen ontvangen.
„Gezien het belang van goede zorg in de

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-in-onderhandeling-om-overname-failliete-ziekenhuizen/2867036

Alleen Harderwijk nog in de running voor IJsselmeerziekenhuizen | RTLZ
Mathijs Smit
De curatoren lieten vanmiddag weten alleen nog te onderhandelen met het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De
IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk, gingen eind oktober failliet. Na het
faillissement gingen curatoren Alice van der Schee en Frank Nowee op zoek naar partijen, die interesse hadden in een ...

  https://www.rtlz.nl/business/artikel/4483751/ijsselmeerziekenhuizen-doorstart-curatoren-st-jansdal  Views: 2.800

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
NU.nl - Economie
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk verder te praten ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942375/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html

St Jansdal enige kandidaat voor IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is op dit moment ook
de enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. ,,Gezien
het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel
deel van de zorg wenst te ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/st-jansdal-enige-kandidaat-voor-ijsselmeerziekenhuizen-512568

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een
doorstart bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is
op dit moment ook de enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis
ontvangen ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/E%C3%A9n-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen-23808110.html  Views: 2.820
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Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
NU
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten met alleen nog
ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart. ...

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/140467/201811/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-voor-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een
doorstart bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is
op dit moment ook de enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis
ontvangen ...

  https://www.lc.nl/binnenland/E%C3%A9n-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen-23808112.html  Views: 2.477

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
ANP
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart
bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de
enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. ,,Gezien het
belang van goede zorg ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181113/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen/  Views: 1.070

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
ANP
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is op dit moment ook
de enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. ,,Gezien
het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel
deel van de zorg wenst te ...

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen.3186810.lynkx  Views: 536

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
ANP Producties
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een
doorstart bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is
op dit moment ook de enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis
ontvangen ...

  https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20181113_3580567/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen  Views: 1.014

Alleen Harderwijk nog in de running voor IJsselmeerziekenhuizen
RTL
Er is nog maar één resterende kanshebber op een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. De curatoren
lieten vanmiddag weten alleen nog te onderhandelen met het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/140559/201811/alleen-harderwijk-nog-in-de-running-voor-
ijsselmeerziekenhuizen

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
Nieuws.nl - Entertainment
LELYSTAD (ANP) - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een
doorstart bezorgen. De curatoren onderzoeken ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942618/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen.html
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Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
De keus is daarom op ziekenhuis St Jansdal gevallen om verder te onderhandelen over de mogelijke doorstart. De
uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. De zorg in de IJsselmeerziekenhuizen wordt nu vanwege het
faillissement wel afgeschaald. Bij overeenstemming over een doorstart, komt er meteen een plan om de werkzaamheden
weer op te ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen  Views: 1.365

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart
bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is op dit moment ook
de enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. „Gezien het belang
van ...

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/e%C3%A9n-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen-1.1527280
Views: 359

Curatoren willen met Sint Jansdal doorstart Jsselmeerziekenhuizen (De Stentor
Flevoland)
Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen over te
nemen. Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23907583

Doorstart Slotervaartziekenhuis gaat niet door
RTL Z
De curatoren van die zorginstelling maakten vanmiddag echter bekend nu alleen nog te onderhandelen met
het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk over een mogelijke doorstart.

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/doorstart-slotervaartziekenhuis-gaat-niet-door/ar-BBPFdaC?li=BBoPOOe
Views: 16.030

Doorstart Slotervaartziekenhuis gaat niet door
RTL Z
De curatoren van die zorginstelling maakten vanmiddag echter bekend nu alleen nog te onderhandelen met
het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk over een mogelijke doorstart.

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/doorstart-slotervaartziekenhuis-gaat-niet-door/ar-BBPFaFP?li=BBoPOOf
Views: 16.030

St Jansdal enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is nog de enige partij waarmee wordt gesproken over een
doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen
van) het ziekenhuis ontvangen. 'Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een
potentiële ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2369112/St-Jansdal-enige-kandidaat-voor-doorstart-IJsselmeerziekenhuizen
Views: 5.064

Curator wil alleen met St Jansdal in Harderwijk verder bij doorstart
IJsselmeerziekenhuizen
De Stentor Veluwe
Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen over te
nemen. Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20077/curator-wil-alleen-met-st-jansdal-in-harderwijk-verder-bij-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen/
Views: 1.115
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St Jansdal enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is nog de enige partij waarmee wordt gesproken over een doorstart van
de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2241177-curator-wil-alleen-met-st-jansdal-in-harderwijk-verder-bij-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen

St Jansdal enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Omroep Gelderland - Gelders Nieuws
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is nog de enige partij waarmee wordt gesproken over een doorstart van de MC
IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland....

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942386/st-jansdal-enige-kandidaat-voor-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html

Curator wil alleen met St Jansdal in Harderwijk verder bij doorstart
IJsselmeerziekenhuizen
Ingrid Willems
Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen
over te nemen. Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt. Direct na het uitspreken van het
faillissement is een verkooptraject opgestart door de curatoren. Naar aanleiding daarvan is een groot aantal
biedingen op (onderdelen van) het ...

  https://www.destentor.nl/regio/curatoren-willen-met-sint-jansdal-doorstart-jsselmeerziekenhuizen~a2b69db0/
Views: 1.575

St Jansdal enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten praten exclusief met het
Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal over een doorstart. Dat maakte het failliete ziekenhuis dinsdag bekend.
Dinsdag werden in Lelystad de laatste kleine operaties uitgevoerd, woensdag zouden geen patiënten meer
worden aangenomen. Ongeveer 180 ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/13/st-jansdal-enige-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-a2755005
Views: 19.373

Alleen Harderwijk nog in de running voor IJsselmeerziekenhuizen
Mathijs Smit
De curatoren lieten vanmiddag weten alleen nog te onderhandelen met het Ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk. De IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk, gingen eind
oktober failliet. Zoektocht doorstart Vrijwel meteen begonnen curatoren Alice van der Schee en Frank Nowee
een zoektocht naar partijen, die ...

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4483751/ijsselmeerziekenhuizen-doorstart-curatoren-st-jansdal  Views: 6.558

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
nu.nl
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart. 

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3931016/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen

Ziekenhuis Harderwijk als enige in de race voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
NU.nl - Economie
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is de enige partij die nog met de curatoren praat over een doorstart van MC
IJsselmeerziekenhuizen, de Flevolandse ziekenhuiscombinatie ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942104/ziekenhuis-harderwijk-als-enige-in-de-race-voor-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html
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Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart. Volledige artikel: Bron: NU.nl copyright
photo: ANP

  https://www.profnews.nl/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/

Ziekenhuis St Jansdal als enige in de race voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Nu.nl
Ziekenhuis St Jansdal is de enige partij die nog met de curatoren praat over een doorstart van MC
IJsselmeerziekenhuizen. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/375837-ziekenhuis-st-jansdal-als-enige-in-de-race-voor-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen

St. Jansdal enige kandidaat voor overname MC IJsselmeerziekenhuizen
Skipr
Het ziekenhuis St. Jansdal is de enige overgebleven kandidaat voor overname van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen.
De curatoren van het MC IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942170/st-jansdal-enige-kandidaat-voor-overname-mc-
ijsselmeerziekenhuizen.html

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Beste bezoeker, Wij zien dat u een adblocker gebruikt waardoor u alleen advertenties ziet die door uw adblocker worden
goedgekeurd. Dit vinden wij jammer, want NU.nl is mede dankzij onze advertenties gratis toegankelijk. Wilt u een
uitzondering maken voor NU.nl, of meer lezen over hoe wij met advertenties omgaan? Klik dan ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-voor-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen/2866990

Ziekenhuis St Jansdal als enige in de race voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Nu.nl
Ziekenhuis St Jansdal is de enige partij die nog met de curatoren praat over een doorstart van MC
IJsselmeerziekenhuizen....

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942103/ziekenhuis-st-jansdal-als-enige-in-de-race-voor-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html

Ziekenhuis St Jansdal als enige in de race voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Wilt u een uitzondering maken voor NU.nl, of meer lezen over hoe wij met advertenties omgaan? Klik dan hier. Ziekenhuis
St Jansdal is de enige partij die nog met de curatoren praat over een doorstart van MC...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-st-jansdal-als-enige-in-de-race-voor-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen/2866978

Flevoland - St Jansdal nog enige kandidaat voor overname ziekenhuizen
Omroep Flevoland
Het St Jansdal-ziekenhuis is nog de enige overnamekandidaat voor de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat melden de
curatoren in een persbericht. De onderhandelingen ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942624/flevoland-st-jansdal-nog-enige-kandidaat-voor-overname-
ziekenhuizen.html

Lelystad - Curator praat alleen nog met St Jansdal
Omroep Flevoland
De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk de
mogelijkheden van een doorstart. Dat laten ze dinsdag ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241942110/lelystad-curator-praat-alleen-nog-met-st-jansdal.html
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St Jansdal enige overgebleven partij voor overname IJsselmeerziekenhuizen
Ivy Sangers
Curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met het Ziekenhuis St Jansdal de
mogelijkheden van een doorstart. Het ziekenhuis in Harderwijk is de enige overgebleven kandidaat om de
failliete IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. 0 Artikel bewaren U heeft een account nodig om artikelen in uw
profiel op te slaan Login of Maak een ...

  https://www.zorgvisie.nl/st-jansdal-enige-partij-voor-overname-mc-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 1.552

Tips2Trade
Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen: De curatoren van de failliete
ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk
verder te praten over een doorstart.  http://dlvr.it/Qr7txH

  https://plus.google.com/+Tips2Trade/posts/9VwwWiDkVa4

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
ANP Producties
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de enige
kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. ,,Gezien het
belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel
deel van de zorg wenst te continueren

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/e%C3%A9n-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen/ar-BBPELdk
Views: 16.030

Eén kandidaat doorstart polderziekenhuizen
ANP
De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de enige
kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. ,,Gezien het belang
van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de
zorg wenst te continueren

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/een-kandidaat-doorstart-polderziekenhuizen/  Views: 393

Laatste patiënten vertrekken uit IJsselmeerziekenhuizen
Ingrid Willems
,,Met individuele patiënten die daarna nog afspraken hebben staan in Lelystad wordt naar oplossingen
gezocht.’’ St Jansdal en Isala Inmiddels heeft het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk maatregelen getroffen
om patiënten uit Flevoland op te vangen. Vooralsnog kan het ziekenhuis volgens hoofd communicatie
Anneke Plette de toestroom aan ...

  https://www.destentor.nl/regio/laatste-patienten-vertrekken-uit-ijsselmeerziekenhuizen~afa14512/  Views: 1.575

Ziekenhuis Harderwijk als enige in de race voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
13 november 2018 15:15 13-11-18 15:15 Laatste update: 5 minuten geleden Update: 5 minuten geleden
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is de enige partij die nog met de curatoren praat over een doorstart van
MC IJsselmeerziekenhuizen, de Flevolandse ziekenhuiscombinatie die in oktober failliet ging. Dit hebben de
curatoren dinsdag ...

  https://www.nu.nl/economie/5570132/ziekenhuis-harderwijk-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 299.159

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
minuten geleden Update: 2 minuten geleden De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC
IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten met alleen nog ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk verder te praten
over een doorstart.  Dit hebben de curatoren dinsdag bekendgemaakt. "Naar verwachting zal de uitkomst van
de onderhandelingen met ...

  https://www.nu.nl/economie/5570132/ziekenhuis-harderwijk-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 299.159
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Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart. NUZakelijk

  http://nl.quoteweb.com/nl-nl/nieuws/nieuws-detail/?nid=877645

St. Jansdal enige kandidaat voor overname MC IJsselmeerziekenhuizen
Het ziekenhuis St. Jansdal is de enige overgebleven kandidaat voor overname van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen.
De curatoren van het MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken nu samen met het ziekenhuis de mogelijkheden van een
doorstart. Dat meldt de MC Groep in een verklaring. "Direct na het uitspreken van het faillissement is een ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36549-st-jansdal-enige-kandidaat-voor-overname-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html

St. Jansdal enige kandidaat voor overname IJsselmeerziekenhuizen
Samira Ahli
Het ziekenhuis St. Jansdal is de enige overgebleven kandidaat voor overname van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen.
De curatoren van het MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken nu samen met het ziekenhuis de mogelijkheden van een
doorstart. Dat meldt de MC Groep in een verklaring. "Direct na het uitspreken van het faillissement is een ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36549-st-jansdal-enige-kandidaat-voor-overname-ijsselmeerziekenhuizen.html

Deze dertien ziekenhuizen zitten in de gevarenzone en kunnen omvallen
Het derde ziekenhuis met een 5 – en daarmee ook de laatste instelling van de dertien zorgenkindjes – is het
in Harderwijk gevestigde St. Jansdal, dat de afgelopen weken nog patiënten uit Lelystad en omgeving heeft
opgevangen in verband met het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Terwijl deze dertien
ziekenhuizen volgens de cijfers ...

  https://www.consultancy.nl/nieuws/20700/deze-dertien-ziekenhuizen-zitten-in-de-gevarenzone-en-kunnen-omvallen
Views: 213

Ziekenhuis St Jansdal als enige in de race voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
13 november 2018 15:15 13-11-18 15:15 Ziekenhuis St Jansdal is de enige partij die nog met de curatoren
praat over een doorstart van MC IJsselmeerziekenhuizen. Dit heeft de curator dinsdag bekendgemaakt. Later
deze week zou er meer nieuws kunnen komen.  Eerder werd al bekend dat er meerdere serieuze kandidaten
waren om de ziekenhuizen ...

  https://www.nu.nl/economie/5570132/ziekenhuis-jansdal-als-in-race-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 299.159

St Jansdal voorkeurskandidaat bij doorstart ziekenhuis Lelystad
Linda J. Rusk
Die wilden gebouwen en een deel van de zorg overnemen. Het plan van CCN kon niet rekenen op de steun van alle
betrokken partijen. St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen Minister Bruins heeft inmiddels ook
de Tweede Kamer geïnformeerd dat een doorstart niet is gelukt. “Voor iedereen die hoopte op een doorstart is dit ee

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/13/334610-st-jansdal-voorkeurskandidaat-bij-doorstart-ziekenhuis-lelystad.html

St Jansdal voorkeurskandidaat bij doorstart ziekenhuis Lelystad
Simone Paauw
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is de belangrijkste kandidaat om de IJsselmeerziekenhuizen bij te staan bij een
doorstart. Dat laten de curatoren van het failliete ziekenhuis in Flevoland weten. In een persbericht laten de curatoren
weten dat er een groot aantal biedingen was en dat er gesprekken gevoerd zijn met diverse partijen ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/st-jansdal-voorkeurskandidaat-bij-doorstart-ziekenhuis-
lelystad.htm
Views: 3.815
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Kandidaat voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De failliete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland kunnen mogelijk een doorstart krijgen door het Ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk. Het ziekenhuis is momenteel de enige kandidaat. Er is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het
ziekenhuis ontvangen. 'Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/kandidaat-voor-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/

Doorstart MC Slotervaart gaat niet door
Linda J. Rusk
“Daarmee komt ook voor personeelsleden hopelijk een eind aan de onzekerheid”, zegt de woordvoerder. Wat betreft het
MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland is het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk nog de enige overnamekandidaat. Na
het bestuderen van het aanbod van alle geïnteresseerde partijen hebben de curatoren van de failliete ...

  http://nieuwsnl.org/amsterdam/2018/11/13/334617-doorstart-mc-slotervaart-gaat-niet-door-2.html

Medische staf IJsselmeerziekenhuizen positief over St Jansdal
De medische staf van de MC IJsselmeerziekenhuizen is positief over de ontwikkelingen rond de mogelijke overname door
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het stafbestuur is blij dat na het faillissement van de ziekenhuizen er eindelijk
duidelijkheid is: "Dat er niet meer alleen achter gesloten deuren wordt gesproken, maar in de openbaarheid ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/medische-staf-ijsselmeerziekenhuizen-positief-over-st-jansdal/2867690

ECLI:NL:CRVB:2018:3472
Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 06-11-2018 Datum publicatie 12-11-2018 Zaaknummer 16/4535 PW
Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Betrokkene en zijn ex-
partner hebben een gezamenlijk hoofdverblijf in de woning van ex-partner gehad. Onweerlegbaar rechtsvermoeden.
Gezamenlijke ...

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3472

Bijna 700 mountainbikers genieten van fantastische tweede ATB-tocht van de
Veluwse Wielervereniging Ermelo
ermelo
Eén deelnemer maakte een lelijk smak in de bekende kuilen bij Garderen en moest naar de spoedeisende hulp van
het Sint Jansdal gebracht worden.

  https://ermelo.nieuws.nl/sport/20181110/bijna-700-mountainbikers-genieten-fantastische-tweede-atb-tocht-veluwse-
wielervereniging-ermelo/
Views: 1.112

Ook wethouder Korting is bang dat sluiting spoedeisende hulp levens gaat kosten
„Het is ook in het belang van onze inwoners dat er goed naar gekeken wordt”, zegt wethouder Irene Korting (VVD).
Wethouder Korting is in gesprek met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk en de GGD Flevoland om te kunnen
inspelen op actuele ontwikkelingen rond het failliete ziekenhuis in Lelystad. „En verder moeten we afwachten wat
volgende ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/ook-wethouder-korting-is-bang-dat-sluiting-spoedeisende-hulp-levens-gaat-kosten

Curatoren puzzelen verder over failliete ziekenhuizen
Suzanne Bremmers
Ook hierover moet begin volgende week meer duidelijk zijn. Kandidaten zijn onder meer St Jansdal in Harderwijk
en Cardiologie Centra Nederland. Extra personeel Ondertussen stelt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk meer
bedden en meer spreekuren ter beschikking voor patiënten naar aanleiding van het faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://www.zorgvisie.nl/curatoren-puzzelen-verder-over-failliete-ziekenhuizen/  Views: 1.517
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IJsselmeerziekenhuizen stijgen flink in Ziekenhuis Top 100
Het Flevoziekenhuis in Almere handhaaft zich op plek 34 met een eindscore van 65,70 procent. Het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk, overnamekandidaat van de IJselmeerziekenhuizen, staat op een keurige plek 14 met
een eindscore van 79,50 procent. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek, dat een polikliniek in Emmeloord heeft,
staat op plek 19 met een ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/09/ijsselmeerziekenhuizen-stijgen-flink-in-ziekenhuis-top-100  Views: 437

IJsselmeerziekenhuizen stijgen flink in Ziekenhuis Top 100
Het Flevoziekenhuis in Almere handhaaft zich op plek 34 met een eindscore van 65,70 procent. Het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk, overnamekandidaat van de IJselmeerziekenhuizen, staat op een keurige plek 14 met
een eindscore van 79,50 procent. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek, dat een polikliniek in Emmeloord heeft,
staat op plek 19 met een ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/558264/ijsselmeerziekenhuizen-stijgen-flink-in-ziekenhuis-top-100.html
Views: 298

Hoge positie van Meander in AD Top 100 Ziekenhuizen
Ely Hackmann
” De Ziekenhuis Top 100 van dit jaar kent twee winnaars: het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch(score 75,19%)
en ZorgSaam in Terneuzen. Het St Jansdal in Harderwijk eindigde op plaats 14 (score 79,50%). 

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118255/zonder-titel-101/  Views: 1.072

Harderwijk Rotterdam Vlaardingen – Verdachte aangehouden voor gewelddadige
woningoverval 2016
Politie
Op dinsdagmorgen 6 november werd een 37-jarige inwoner van Vlaardingen aangehouden in verband met een
gewelddadige woningoverval op een bejaard echtpaar aan de Deventerweg op zaterdagmiddag 17 december 2016. Het
paar was die middag even na half 6 net thuis en zat net aan een avondmaaltijd, toen er drie gewapende daders de woning
binnenkwamen ...

  https://rotterdam.nieuws.nl/politie/130777/harderwijk-rotterdam-vlaardingen-verdachte-aangehouden-voor-
gewelddadige-woningoverval-2016/
Views: 1.131

Harderwijk Rotterdam Vlaardingen – Verdachte aangehouden voor gewelddadige
woningoverval 2016
Politie
Op dinsdagmorgen 6 november werd een 37-jarige inwoner van Vlaardingen aangehouden in verband met een
gewelddadige woningoverval op een bejaard echtpaar aan de Deventerweg op zaterdagmiddag 17 december 2016. Het
paar was die middag even na half 6 net thuis en zat net aan een avondmaaltijd, toen er drie gewapende daders de woning
binnenkwamen ...

  https://vlaardingen.nieuws.nl/knipsels/500/harderwijk-rotterdam-vlaardingen-verdachte-aangehouden-voor-
gewelddadige-woningoverval-2016/
Views: 1.131

Gelre ziekenhuizen onderin middenmoot: ‘Continu met verbetering bezig’
Hemmy van Reenen
Bij de streekziekenhuizen scoort St Jansdal in Harderwijk goed, op plek 14 van de 44 streekziekenhuizen,
Slingerland Ziekenhuis in Doetinchem staat op plaats 15 en Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo
op plek 31. Volgens Carla Icking, woordvoerder van Gelre ziekenhuizen, betekent de score niet dat er geen
goede zorg wordt geleverd in de ...

  https://www.ad.nl/apeldoorn/gelre-ziekenhuizen-onderin-middenmoot-continu-met-verbetering-bezig%7Ea50258ab/
Views: 20.294
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Gelre ziekenhuizen onderin middenmoot: ‘Continu met verbetering bezig’
Hemmy van Reenen
Bij de streekziekenhuizen scoort St Jansdal in Harderwijk goed, op plek 14 van de 44 streekziekenhuizen,
Slingerland Ziekenhuis in Doetinchem staat op plaats 15 en Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo
op plek 31. Volgens Carla Icking, woordvoerder van Gelre ziekenhuizen, betekent de score niet dat er geen
goede zorg wordt geleverd in de ...

  https://www.tubantia.nl/apeldoorn/gelre-ziekenhuizen-onderin-middenmoot-continu-met-verbetering-
bezig%7Ea50258ab/
Views: 3.513

Gelre ziekenhuizen onderin middenmoot: ‘Continu met verbetering bezig’
Hemmy van Reenen
Bij de streekziekenhuizen scoort St Jansdal in Harderwijk goed, op plek 14 van de 44 streekziekenhuizen,
Slingerland Ziekenhuis in Doetinchem staat op plaats 15 en Ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo
op plek 31. Volgens Carla Icking, woordvoerder van Gelre ziekenhuizen, betekent de score niet dat er geen
goede zorg wordt geleverd in de ...

  https://www.destentor.nl/apeldoorn/gelre-ziekenhuizen-onderin-middenmoot-continu-met-verbetering-
bezig~a50258ab/
Views: 1.575

St Jansdal in landelijke subtop: `Trots, maar ruimte voor verbetering´ (De Stentor
Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doet het goed in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Het staat op een veertiende plaats
bij de 44 streekziekenhuizen van Nederland. De ranglijst maakt voor het eerst onderscheid tussen dit type ziekenhuis en
de meer specialistische topklinische centra.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23891053

Rijnstate en SKB scoren goed in Ziekenhuis Top 100
Positie Gelderse streekziekenhuizen: Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (4) Ziekenhuis St Jansdal
Harderwijk (14) Slingeland Ziekenhuis Doetinchem (15) Ziekenhuis Rivierenland Tiel (25) Ziekenhuis
Gelderse Vallei Ede (35) Positie Gelderse topklinische ziekenhuizen: Rijnstate Arnhem/Velp/Zevenaar (5)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2363728/Rijnstate-en-SKB-scoren-goed-in-Ziekenhuis-Top-100  Views: 4.941

St Jansdal in landelijke subtop: ‘Trots, maar ruimte voor verbetering’
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doet het goed in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Het staat op een veertiende plaats
bij de 44 streekziekenhuizen van Nederland. De ranglijst maakt voor het eerst onderscheid tussen dit type ziekenhuis en
de meer

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19889/st-jansdal-in-landelijke-subtop-trots-maar-ruimte-voor-verbetering/
Views: 1.131

St Jansdal in landelijke subtop: ‘Trots, maar ruimte voor verbetering’
Hemmy van Reenen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doet het goed in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Het staat op een
veertiende plaats bij de 44 streekziekenhuizen van Nederland. De ranglijst maakt voor het eerst onderscheid
tussen dit type ziekenhuis en de meer specialistische topklinische centra. Ziekenhuis St Jansdal is in de regio
het enige ...

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-in-landelijke-subtop-trots-maar-ruimte-voor-verbetering~ad360e87/
Views: 1.575

Rijnstate en SKB scoren goed in Ziekenhuis Top 100
Positie Gelderse streekziekenhuizen: Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (4) Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
(14) Slingeland Ziekenhuis Doetinchem (15) Ziekenhuis Rivierenland Tiel (25) Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede (35) Positie
Gelderse topklinische ziekenhuizen: Rijnstate Arnhem/Velp/Zevenaar (5) Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ...

  http://www.gelre.fm/nieuwsberichten/algemeen/rijnstate-en-skb-scoren-goed-in-ziekenhuis-top-100/
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St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zet extra bedden neer om patiënten failliete
ziekenhuizen op te vangen (De Stentor Veluwe)
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk verwacht een toename in het aantal patiënten, nu de failliete MC
IJsselmeerziekenhuizen geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Om de patiënten in Harderwijk op te kunnen
vangen, zet het ziekenhuis extra bedden en personeel in.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23889754

Extra spreekuren en bedden in Harderwijk na faillissement ziekenhuizen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor
patiënten. Aanleiding is het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen, met een locatie in Lelystad. Ook
komen er meer spreekuren in een aantal poliklinieken, waaronder verloskunde en gynaecologie. HARDERWIJK
- Ziekenhuis St ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/extra-spreekuren-en-bedden-in-harderwijk-na-faillissement-
ziekenhuizen/2860210

St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zet extra bedden neer om patiënten failliete
ziekenhuizen op te vangen
Harderwijk - Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk verwacht een toename in het aantal patiënten, nu de failliete MC
IJsselmeerziekenhuizen geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Om de patiënten in Harderwijk op te kunnen
vangen, zet het ziekenhuis extra bedden en personeel in.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55665165/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-zet-extra-bedden-neer-
om-patienten-failliete-ziekenhuizen-op-te-vangen.html

St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zet extra bedden neer om patiënten failliete
ziekenhuizen op te vangen
De Stentor Veluwe
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk verwacht een toename in het aantal patiënten, nu de failliete MC
IJsselmeerziekenhuizen geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Om de patiënten in Harderwijk op te kunnen
vangen, zet het ziekenhuis extra bedden en personeel

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/19865/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-zet-extra-bedden-neer-om-patienten-
failliete-ziekenhuizen-op-te-vangen/
Views: 1.080

St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zet extra bedden neer om patiënten failliete
ziekenhuizen op te vangen
Hanne Koops
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk verwacht een toename in het aantal patiënten, nu de failliete MC
IJsselmeerziekenhuizen geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Om de patiënten in Harderwijk op
te kunnen vangen, zet het ziekenhuis extra bedden en personeel in. Niet alleen in Harderwijk, maar ook het
ziekenhuis in Almere breidt haar ...

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-zet-extra-bedden-neer-om-patienten-failliete-
ziekenhuizen-op-te-vangen~a7274944/
Views: 1.583

Dronten onderschrijft brandbrief medici en verloskundigen
Kees Bakker
‘Het St Jansdal heeft aangegeven de extra toestroom van patiënten aan te kunnen en geen
capaciteitsprobleem te hebben.’

  https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/558187/dronten-onderschrijft-brandbrief-medici-en-verloskundigen.html
Views: 298
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Extra bedden St Jansdal vanwege afbouw ziekenhuis Lelystad
Vanwege de afbouw van de ziekenhuiszorg bij de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad breidt het St Jansdal ziekenhuis
in Harderwijk en Dronten de capaciteit uit. Omdat er een toestroom van patiënten vanuit Lelystad wordt verwacht, komen
er in het St Jansdal extra verpleegbedden beschikbaar. Ook krijgen verloskunde/gynaecologie en enkele andere ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/extra-bedden-st-jansdal-vanwege-afbouw-ziekenhuis-lelystad/2860073

Extra spreekuren en bedden in Harderwijk
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor
patiënten, naar aanleiding van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook komen er meer
spreekuren bij een aantal poliklinieken, waaronder verloskunde/gynaecologie. „Waar nodig zet het St Jansdal
extra medewerkers in ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/extra-spreekuren-en-bedden-in-harderwijk/2860041

Extra spreekuren en bedden in St Jansdal
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft de afgelopen weken extra patiënten uit Lelystad en omgeving opgevangen. Nu
MC IJsselmeerziekenhuizen heeft aangegeven dat zij geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen, wordt in St Jansdal
een verdere toename van patiënten verwacht.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55662397/extra-spreekuren-en-bedden-in-st-jansdal.html

Extra spreekuren en bedden in Harderwijk (Telegraaf Algemeen)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor patiënten, naar aanleiding van
het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook komen er meer spreekuren bij een aantal poliklinieken, waaronder
verloskunde/gynaecologie.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23889309

Extra spreekuren en bedden in Harderwijk
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor patiënten, naar
aanleiding van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook komen er meer spreekuren bij een aantal
poliklinieken, waaronder verloskunde/gynaecologie. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd
extra bedden beschikbaar ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/extra-spreekuren-en-bedden-in-harderwijk/2860007

Extra spreekuren en bedden in Harderwijk
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor
patiënten, naar aanleiding van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook komen er meer
spreekuren bij een aantal poliklinieken, waaronder verloskunde/gynaecologie. „Waar nodig zet het St Jansdal
extra medewerkers in ...

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2778559/extra-spreekuren-en-bedden-in-harderwijk  Views: 156.107

Drukte bij St Jansdal: meer bedden en extra spreekuren
Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers in. Gedeeltelijk gebeurt dit door medewerkers en medisch
specialisten die hebben aangegeven dat zij tijdelijk meer willen gaan werken ... De meest gestelde vragen en
antwoorden zijn gepubliceerd op www.stjansdal.nl

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/drukte-bij-st-jansdal-meer-bedden-en-extra-spreekuren-510460

Extra spreekuren en bedden in St jansdal
Ely Hackmann
heeft aangegeven dat zij geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen, wordt in St Jansdal een verdere toename
van patiënten verwacht. Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers in ... De meest gestelde vragen en
antwoorden zijn gepubliceerd op www.stjansdal.nl.

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/118201/extra-spreekuren-en-bedden-st-jansdal/  Views: 1.080
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Extra spreekuren en bedden in Harderwijk na faillissement ziekenhuizen
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor
patiënten. Aanleiding is het faillissement van de ... St Jansdal moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee
Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen 'Houd rekening met langere wachttijden en
minder service', ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2362420/Extra-spreekuren-en-bedden-in-Harderwijk-na-faillissement-
ziekenhuizen
Views: 4.947

Extra spreekuren en bedden in Harderwijk
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor patiënten, naar
aanleiding van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook komen er meer spreekuren bij een
aantal poliklinieken, waaronder verloskunde/gynaecologie. „Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers
in. Gedeeltelijk gebeurt dit met ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/extra-spreekuren-en-bedden-in-harderwijk-1.1526128  Views: 349

Extra spreekuren en bedden in St Jansdal
Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers in. Gedeeltelijk gebeurt dit door medewerkers en medisch
specialisten die hebben aangegeven dat zij tijdelijk meer willen gaan werken ... De meest gestelde vragen en
antwoorden zijn gepubliceerd op www.stjansdal.nl

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/extra-spreekuren-en-bedden-st-jansdal-510450

St Jansdal zet extra medewerkers in voor patiënten uit Flevoland
DRONTEN - MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad neemt geen nieuwe patiënten meer aan. St Jansdal uit Harderwijk
zegt in een reactie dat er extra medewerkers worden ingezet vanwege de te verwachten toestroom van patiënten
uit Flevoland. Ziekenhuis St Jansdal heeft de afgelopen weken extra patiënten uit Lelystad en omgeving opgevangen
...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-zet-extra-medewerkers-in-voor-patienten-uit-flevoland

Extra spreekuren en bedden in Harderwijk
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stelt de komende tijd extra bedden beschikbaar voor patiënten, naar aanleiding van
het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook komen er meer spreekuren bij een aantal poliklinieken, waaronder
verloskunde/gynaecologie. "Waar nodig zet het St Jansdal extra medewerkers in. Gedeeltelijk gebeurt dit met ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36500-extra-spreekuren-en-bedden-in-harderwijk.html

Urker politiek wil behoud spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad
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/2018/11/08/331741-urker-politiek-wil-behoud-spoedeisende-hulp-en-acute-verloskunde-in-
lelystad.html

Deskundigen: Acute zorg in Lelystad onmisbaar
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/2018/11/08/331507-deskundigen-acute-zorg-in-lelystad-onmisbaar.html
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Serieuze overname-kandidaten ziekenhuis Lelystad, minister hoopvol en …
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/2018/11/08/331427-serieuze-overname-kandidaten-ziekenhuis-lelystad-minister-hoopvol-
en.html

Politieke beloftes aan Lelystad zijn moeilijk in te lossen
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/2018/11/08/331408-politieke-beloftes-aan-lelystad-zijn-moeilijk-in-te-lossen.html

Amsterdam gaat crisisteam MC Slotervaart ondersteunen
Linda J. Rusk
“Partij A wil graag de vestiging in Lelystad en partij B bijvoorbeeld de vestiging in Emmeloord”, zegt hij. Het St. Jansdal in
Harderwijk en het Antoniusziekenhuis in Sneek zouden onderdeel van de combinatie kunnen zijn, zegt Geerts. Ook de
groep medisch specialisten die een bod deed doet nog mee. “Minister Bruins heeft een financiële ...

  http://nieuwsnl.org/amsterdam/2018/11/08/331476-amsterdam-gaat-crisisteam-mc-slotervaart-ondersteunen.html

Volgende week meer duidelijkheid over IJsselmeerziekenhuizen verwacht
Linda J. Rusk
“Partij A wil graag de vestiging in Lelystad en partij B bijvoorbeeld de vestiging in Emmeloord”, zegt hij. Het St. Jansdal in
Harderwijk en het Antoniusziekenhuis in Sneek zouden onderdeel van de combinatie kunnen zijn, zegt Geerts. Ook de
groep medisch specialisten die een bod deed doet nog mee. “Minister Bruins heeft een financiële ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/08/331421-volgende-week-meer-duidelijkheid-over-ijsselmeerziekenhuizen-
verwacht.html

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
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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

NEUTRAAL
07/11/2018
12:31
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
07/11/2018
09:54
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
07/11/2018
00:00
2 maanden
geleden

Berichten 29

https://www.destentor.nl/lelystad/d-day-voor-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-uitgesteld~adc03a36/
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-wil-geen-spoedzorg-bieden-antonius-wel-in-nop-en-urk/2857826
https://www.skipr.nl/actueel/id36463-winter-is-niet-betrokken-bij-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html

	Berichten

