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Ziekenhuizen, politie en OM ondertekenen Convenant Veilige Zorg
[…] De ondertekenende partijen zijn vier ziekenhuizen in de politieregio Oost-Nederland, zijnde Ziekenhuis
Sint Jansdal (Harderwijk, Lelystad), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), Slingeland Ziekenhuis
(Doetinchem), Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen), het Ministerie van Veiligheid, Dienst Justitiële
Inrichtingen en Politie eenheid […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/894450/ziekenhuizen-politie-en-om-ondertekenen-convenant-
veilige-zorg-

Overvolle kinderafdelingen, maar in de Gelderse ziekenhuizen valt het mee
[…] Het wisselt per week, zegt Tollenaar. Dat beeld is volgens haar niet anders dan in voorgaande jaren.
Helemaal vol Bij Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk is het plafond inmiddels wel bereikt. Daar zitten ze
'helemaal vol' en is er geen plek meer voor extra kinderen. Het is in Harderwijk ook drukker dan anders, zegt
woordvoerder Elles Boot […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432992/Overvolle-kinderafdelingen-maar-in-de-Gelderse-ziekenhuizen-valt-
het-mee
Views: 4.629

Slingeland Ziekenhuis ondertekent Comvenant Veilige Zorg
[…] De ondertekenende partijen zijn vier ziekenhuizen in de politieregio Oost-Nederland, zijnde Ziekenhuis
Sint Jansdal (Harderwijk, Lelystad), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), Slingeland Ziekenhuis
(Doetinchem), Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen), het Ministerie van Veiligheid, Dienst Justitiële
Inrichtingen en Politie eenheid […]

  https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/894866/slingeland-ziekenhuis-ondertekent-comvenant-veilige-zorg-

HartKliniek Lelystad groeit uit zijn jas
Lelystad - ‘Door de enorme toeloop van patiënten die overstappen uit voorheen het MC Zuiderzee en nu het St
Jansdal zijn wij uit ons jasje gegroeid!’, steekt cardioloog Menno Baars van HartKliniek Lelystad van wal. De
kliniek die sinds begin 2015 aan de Middenweg zat, is onlangs verhuisd naar het grote blauwe gebouw aan de
Ravelijn 1, precies

  https://flevopost.nl/artikel/1069781/hartkliniek-lelystad-groeit-uit-zijn-jas.html  Views: 508

Opnieuw inrichten van de ziekenhuiszorg in Flevoland: daar ben je
ziekenhuisapotheker voor geworden!

Bureau NVZA

Claartje Samson (St Jansdal ziekenhuis, Harderwijk)

  http://youtube.com/watch?v=8Rq-iT5lBxk  Views: 10

Ziekenhuis St Jansdal zoekt lid patiëntenraad uit Lelystad
Lelystad - Omdat per 1 januari een lid uit Lelystad uit de patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal stapt, is er plaats in de
raad voor iemand die uit Lelystad komt.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64921596/ziekenhuis-st-jansdal-zoekt-lid-patientenraad-uit-lelystad.html

Ziekenhuis St Jansdal zoekt lid patiëntenraad uit Lelystad - flevopost.nl
Lelystad - Omdat per 1 januari een lid uit Lelystad uit de patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal stapt, is er plaats in de
raad voor iemand die uit Lelystad komt.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2006512/ziekenhuis-st-jansdal-zoekt-lid-patientenraad-uit-lelystad-flevopost-nl
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Ziekenhuis St Jansdal zoekt lid patiëntenraad uit Lelystad
Lelystad - Omdat per 1 januari een lid uit Lelystad uit de patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal stapt, is er
plaats in de raad voor iemand die uit Lelystad komt. De patiëntenraad (PAR) van ziekenhuis St Jansdal bestaat uit
leden die geen directe binding, maar wel affiniteit met het ziekenhuis of de gezondheidszorg in het algemeen
hebben […]

  https://flevopost.nl/artikel/1069220/ziekenhuis-st-jansdal-zoekt-lid-patientenraad-uit-lelystad.html  Views: 531

Dit is Flevoland van vrijdag 13 december 2019
Omroep Flevoland

[…] Daardoor komen de gebouwen er niet - De IJsselmeerafslag op Urk heeft een record te pakken, dit jaar werd
er voor 4 miljoen euro omgezet - Samenwerking tussen St Jansdal en Kroon Kliniek in Lelystad - Coalitiepartijen
Almere overleggen met CDA en Leefbaar Almere over samenwerking - 2,5 miljoen euro aan wegenbelasting
minder voor de provincie - […]

  http://youtube.com/watch?v=eA2G1KHzrEM  Views: 11.400

St Jansdal en Kroon Kliniek werken samen op gebied van diagnostiek en vervolgzorg
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal en de Kroon Kliniek (zelfstandig behandelcentrum maag-, darm- en leverklachten) zijn een
samenwerking gestart op het gebied van diagnostiek en vervolgzorg.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64901537/st-jansdal-en-kroon-kliniek-werken-samen-op-gebied-van-
diagnostiek-en-vervolgzorg.html

'Lelystadse samenwerking moet einde maken aan lange wachttijden in de zorg'
Omroep Flevoland

Het ziekenhuis St Jansdal en de Kroon Kliniek gaan samenwerken. Volgende week wordt de Kroon Kliniek,
gespecialiseerd in maag, darm en leverklachten, in hartje Lelystad officieel geopend. Volgens Jaap Driest, maag-
darm-leverarts bij het St Jansdal, is de samenwerking hard nodig. Er zijn veel patiënten met maag-darm-
leveraandoeningen […]

  http://youtube.com/watch?v=n31c0-46yAk  Views: 11.400

St Jansdal en Kroon Kliniek werken samen op gebied van diagnostiek en vervolgzorg
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal en de Kroon Kliniek (zelfstandig behandelcentrum maag-, darm- en
leverklachten) zijn een samenwerking gestart op het gebied van diagnostiek en vervolgzorg. Het doel van deze
samenwerking is de patiëntenstroom, zorgverlening en bijkomende taken en verantwoordelijkheden op een
eenduidige en verantwoorde

  https://flevopost.nl/artikel/1068923/st-jansdal-en-kroon-kliniek-werken-samen-op-gebied-van-diagnostiek-en-
vervolgzorg.html
Views: 493

'Samenwerking moet einde maken aan lange wachttijden in de zorg'
Het ziekenhuis St Jansdal en de Kroon Kliniek gaan samenwerken. Volgende week wordt de Kroon Kliniek in hartje
Lelystad officieel geopend. Volgens Jaap Driest, maag-darm-leverarts bij het St Jansdal, is de samenwerking hard nodig. Er
zijn veel patiënten met maag-darm-leveraandoeningen. “Het zijn er meer dan we ingeschat hadden”, zegt Driest […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-samenwerking-moet-einde-maken-aan-lange-wachttijden-in-de-zorg-
039/3327671

A1, Pediatric Intensive Care Unit [PICU] 09-310 RAVU naar het Beatrix
Kinderziekenhuis Groningen

Korrie112

©Korrie112 Kornelis Atema Dit betrof een spoedoverplaatsing van het St Jansdal Ziekenhuis Harderwijk naar het
Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen

  http://youtube.com/watch?v=quG63Q9RGYQ  Views: 4.060
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Addy Van de Schelde
★☆☆☆☆ -UPDATE wij hebben de huisarts gebeld, en zij heeft mijn man onmiddellijk doorgestuurd. Vond het
onbegrijpelijk dat hij zo naar huis was gestuurd Vanzelfsprekend is hij NIET naar het St Jansdal doorgestuurd. Wel hoorden
we via verschillende, betrouwbare, kanten dat er meerdere huisartsen klagen over het St Jansdal. Voornamelijk na […]

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

Ziekenhuizen, politie en OM ondertekenen Convenant Veilige Zorg
[…] De ondertekenende partijen zijn vier ziekenhuizen in de politieregio Oost-Nederland: Ziekenhuis Sint Jansdal
(Harderwijk, Lelystad), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem), Gelre
Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen), het Ministerie van Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen en Politie eenheid Oost […]

  https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/nieuws/algemeen/290795/ziekenhuizen-politie-en-om-ondertekenen-
convenant-veilige-zorg-

Oliebollen voor het goede doel!
[…] Dit jaar staat het oliebollenteam voor de zeventiende keer in de centrale hal van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk. Vroeger had mijn familie een bakkerij, dus het bakken zit mij in het bloed,” vertelt initiatiefnemer Paul
Hulleman. “De oliebollenverkoop is veel werk, maar het is het waard. We krijgen altijd leuke reacties […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/888835/oliebollen-voor-het-goede-doel-

St Jansdal ondertekent Convenant Veilige Zorg
HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal heeft samen met medewerkers en vertegenwoordigers van andere
ziekenhuizen, politie en Openbaar Ministerie een handtekening gezet onder het Convenant Veilige Zorg &
Informatie. Met dit convenant wordt voorkomen dat informatie over aanwezigheid en medische hulp
aan personen niet bekend wordt bij anderen dan de […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/st-jansdal-ondertekent-convenant-veilige-zorg-667611
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