
Berichten
Verzekeraars helpen ziekenhuis St Jansdal na coronategenslag
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk en Lelystad, krijgt financiële compensatie van de zorgverzekeraars. Het
ziekenhuis zette in heel 2020 een veel lager dan verwachte omzet in de boeken door de coronacrisis. Door de afspraken
met de zorgverzekeraars zal het resultaat weer positief zijn.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/73522708/verzekeraars-helpen-ziekenhuis-st-jansdal-na-coronategenslag.html

Verzekeraars helpen ziekenhuis St Jansdal na coronategenslag
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk en Lelystad, krijgt financiële compensatie van de zorgverzekeraars. Het
ziekenhuis zette in heel 2020 een veel lager dan verwachte omzet in de boeken door de coronacrisis. Door
de afspraken met de zorgverzekeraars zal het resultaat weer positief zijn.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2651903-aanvullende-compensatie-redt-st-jansdal-uit-financile-problemen

Verzekeraars helpen ziekenhuis St Jansdal na coronategenslag
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk en Lelystad, krijgt financiële compensatie van de
zorgverzekeraars. Het ziekenhuis zette in heel 2020 een veel lager dan verwachte omzet in de boeken door
de coronacrisis. Door de afspraken met de zorgverzekeraars zal het resultaat weer positief zijn. In het voorjaar
van 2019 nam het Harderwijker […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6671261/Verzekeraars-helpen-ziekenhuis-St-Jansdal-na-coronategenslag
Views: 5.347

Verzekeraars helpen ziekenhuis na coronategenslag
Omroep Gelderland
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk en Lelystad, krijgt financiële compensatie van de
zorgverzekeraars. Het ziekenhuis zette in heel 2020 een veel lager dan verwachte omzet in de boeken door
de coronacrisis. Door de afspraken met de zorgverzekeraars zal het resultaat weer positief zijn. In het voorjaar
van 2019 nam het Harderwijker […]

  https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6671261-verzekeraars-helpen-ziekenhuis-st-jansdal-na-coronategenslag

Aanvullende financiële compensatie voor St Jansdal
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal heeft met de zorgverzekeraars een akkoord bereikt over aanvullende compensatie voor
2020. Door de corona-crisis realiseert het ziekenhuis over 2020 een veel lagere omzet dan verwacht. Om dit op te
vangen is een compensatieregeling overeengekomen tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/73522280/aanvullende-financiele-compensatie-voor-st-jansdal.html

Aanvullende financiële compensatie voor St Jansdal  
Aalt Guliker
Ziekenhuis St Jansdal heeft met de zorgverzekeraars een akkoord bereikt over aanvullende compensatie voor
2020. Door de corona-crisis realiseert het ziekenhuis over 2020 een veel lagere omzet dan verwacht. Om dit
op te vangen is een compensatieregeling overeengekomen tussen de ziekenhuizen en de
zorgverzekeraars. Voor de hoogte van de compensatie […]

  https://www.nijkerkerveen.org/aanvullende-financiele-compensatie-voor-st-jansdal/

Ziekenhuis St Jansdal krijgt aanvullende compensatie
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft met de zorgverzekeraars een akkoord bereikt over aanvullende compensatie voor
2020. Hierdoor realiseert het ziekenhuis een positief resultaat over 2020.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/73519019/ziekenhuis-st-jansdal-krijgt-aanvullende-compensatie.html
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Ziekenhuis St Jansdal krijgt aanvullende compensatie
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft met de zorgverzekeraars een akkoord bereikt over
aanvullende compensatie voor 2020. Hierdoor realiseert het ziekenhuis een positief resultaat over 2020.
Beroep op hardheidsclausule Door de coronacrisis realiseert het ziekenhuis over 2020 een veel lagere omzet
dan verwacht […]

  https://flevopost.nl/artikel/1144478/ziekenhuis-st-jansdal-krijgt-aanvullende-compensatie.html  Views: 649

Aanvullende compensatie redt St Jansdal uit financiële problemen
Lelystad - Het ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Lelystad en Harderwijk, heeft met de zorgverzekeraars een
akkoord bereikt over aanvullende com...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/73517885/aanvullende-compensatie-redt-st-jansdal-uit-financiele-
problemen.html

Aanvullende financiële compensatie voor St Jansdal
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal heeft met de zorgverzekeraars een akkoord bereikt over aanvullende
compensatie voor 2020. Door de corona-crisis realiseert het ziekenhuis over 2020 een veel lagere omzet dan
verwacht. Om dit op te vangen is een compensatieregeling overeengekomen tussen de ziekenhuizen en de
zorgverzekeraars […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/151513/aanvullende-financiele-compensatie-voor-st-jansdal/  Views: 1.155

Maximale IC-capaciteit St Jansdal bereikt door sterke toename coronapatiënten
Lelystad - Om de covid-zorg en de acute zorg te kunnen blijven leveren, zal ziekenhuis St Jansdal de komende tijd
bepaalde zorg ´voorzichtig en weloverwogen´ afschalen. Het gaat hierbij vooral om geplande operaties. De acute
spoedzorg, zoals verloskunde, vaat- en oncologische zorg, gaan wel gewoon door.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/73515142/maximale-ic-capaciteit-st-jansdal-bereikt-door-sterke-toename-
coronapatienten.html

Maximale IC-capaciteit St Jansdal bereikt door sterke toename coronapatiënten
Harderwijk / Lelystad - Om de covid-zorg en de acute zorg te kunnen blijven leveren, zal ziekenhuis St Jansdal de
komende tijd bepaalde zorg 'voorzichtig en weloverwogen' afschalen. Het gaat hierbij vooral om geplande
operaties. De acute spoedzorg, zoals verloskunde, vaat- en oncologische zorg, gaan wel gewoon door.
Maximale IC-capaciteit is […]

  https://flevopost.nl/artikel/1144371/maximale-ic-capaciteit-st-jansdal-bereikt-door-sterke-toename-coronapatienten.html
Views: 562

Aanvullende financiële compensatie voor St Jansdal Harderwijk
Erik Elbers
Ziekenhuis St Jansdal heeft met de zorgverzekeraars een akkoord bereikt over aanvullende compensatie voor
2020. Door de corona-crisis realiseert het ziekenhuis over 2020 een veel lagere omzet dan verwacht. Om dit
op te vangen is een compensatieregeling overeengekomen tussen de ziekenhuizen en de
zorgverzekeraars. Voor de hoogte van de compensatie […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/aanvullende-financiele-compensatie-voor-st-jansdal-harderwijk/

Voorzichtig afschalen reguliere zorg St Jansdal
Zeewolde - Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft dinsdag 22 december laten weten dat alle niet-kritieke planbare
reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken stopgezet moet worden. Dit om zorgmedewerkers vrij te spelen
voor de toenemende COVID-zorg. Om de acute en covid-zorg te kunnen blijven bieden,...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/73509828/voorzichtig-afschalen-reguliere-zorg-st-jansdal.html
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Druk op zorg bereikt ook in de regio het kookpunt
Ingrid Willems
[…] St Jansdal in Harderwijk heeft inmiddels de maximale capaciteit…

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201223-12540092 - de Stentor

Voorzichtig afschalen reguliere zorg ziekenhuis St Jansdal
Harderwijk - Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft vandaag laten weten dat alle niet-kritieke planbare reguliere zorg in
ziekenhuizen en zelfstandige klinieken stopgezet moet worden.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73505498/voorzichtig-afschalen-reguliere-zorg-ziekenhuis-st-
jansdal.html

Voorzichtig afschalen reguliere zorg St Jansdal Harderwijk
Erik Elbers
[…] Dit om zorgmedewerkers vrij te spelen voor de toenemende COVID-zorg. Om de acute en covid-zorg te
kunnen blijven bieden, moet ook ziekenhuis St Jansdal alles op alles zetten en keuzes maken. “De sterke
toename van het aantal coronapatiënten in het St Jansdal is voelbaar”, geeft bestuursvoorzitter Relinde Weil
aan. “Dit zorgt helaas wederom

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/voorzichtig-afschalen-reguliere-zorg-st-jansdal-harderwijk/

Voorzichtig afschalen reguliere zorg ziekenhuis St Jansdal
[…]   Dit om zorgmedewerkers vrij te spelen voor de toenemende COVID-zorg. Om de acute en covid-zorg te
kunnen blijven bieden, moet ook ziekenhuis St Jansdal alles op alles zetten en keuzes maken. “De sterke
toename van het aantal coronapatiënten in het St Jansdal is voelbaar”, geeft bestuursvoorzitter Relinde Weil aan
[…]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/voorzichtig-afschalen-reguliere-zorg-ziekenhuis-st-jansdal

Voorzichtig afschalen reguliere zorg St Jansdal
[…] Dit om zorgmedewerkers vrij te spelen voor de toenemende COVID-zorg. Om de acute en covid-zorg te kunnen
blijven bieden, moet ook ziekenhuis St Jansdal alles op alles zetten en keuzes maken. "De sterke toename van het aantal
coronapatiënten in het St Jansdal is voelbaar", geeft bestuursvoorzitter Relinde Weil aan. "Dit zorgt helaas wederom voor
[…]

  https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=26256

Voorzichtig afschalen reguliere zorg St Jansdal
Harderwijk - Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft vandaag (22 december) laten weten dat alle niet-kritieke planbare
reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken stopgezet moet worden. Dit om zorgmedewerkers vrij te spelen
voor de toenemende COVID-zorg. Om de acute en covid-zorg te kunnen blijven bieden,...

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/73498941/voorzichtig-afschalen-reguliere-zorg-st-jansdal.html

Ziekenhuizen zagen uitstel niet urgente zorg aankomen: ‘De druk op de ketel was zo
hoog’
Ingrid Willems
[…] St Jansdal in Harderwijk heeft inmiddels de maximale capaciteit voor opname van coronapatiënten bereikt,
op zowel de IC als de verpleegafdeling. Voor Gelre ziekenhuizen betekent dit dat alle planbare reguliere zorg,
indien medisch verantwoord, wordt uitgesteld vanaf donderdag 24 december tot nader order. Het gaat dan
om zorg die niet per se […]

  https://www.destentor.nl/regio/ziekenhuizen-zagen-uitstel-niet-urgente-zorg-aankomen-de-druk-op-de-ketel-was-zo-
hoog~ad8fe7c3/
Views: 3.570
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Uitstel van planbare zorg in ziekenhuizen in de regio: ’Druk op de ketel was al zó
hoog’
Ingrid Willems
[…] St Jansdal in Harderwijk heeft inmiddels de maximale capaciteit voor opname van coronapatiënten bereikt,
op zowel de IC als de verpleegafdeling. Voor Gelre ziekenhuizen betekent dit dat alle planbare reguliere zorg,
indien medisch verantwoord, wordt uitgesteld vanaf donderdag 24 december tot nader order. Het gaat dan
om zorg die niet per se […]

  https://www.destentor.nl/regio/uitstel-van-planbare-zorg-in-ziekenhuizen-in-de-regio-druk-op-de-ketel-was-al-zo-
hoog~ad8fe7c3/
Views: 3.570

Voorzichtig afschalen reguliere zorg
Ely Hackmann
[…] Dit om zorgmedewerkers vrij te spelen voor de toenemende COVID-zorg. Om de acute en covid-zorg te
kunnen blijven bieden, moet ook ziekenhuis St Jansdal alles op alles zetten en keuzes maken. “De sterke
toename van het aantal coronapatiënten in het St Jansdal is voelbaar”, geeft bestuursvoorzitter Relinde Weil
aan. “Dit zorgt helaas wederom

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/151475/voorzichtig-afschalen-reguliere-zorg-st-jansdal/  Views: 1.392

Marktkoopman ziet zijn bloemen toch nog goed terechtkomen
[…] Als goedmakertje heeft de gemeente de bloemen overgenomen en die cadeau gedaan aan de
zorgmedewerkers in de stad. Het St Jansdal ziekenhuis nam ze gistermiddag dankbaar in ontvangst. ,,We zijn
ontzettend blij met de bloemen'', zegt bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal. ,,Ik werd gebeld door
wethouder Gert Jan van Noort […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201222-12538103 - de Stentor

Zorgmedewerkers St Jansdal in de bloemen gezet
De gemeente Harderwijk heeft de zorgmedewerkers van het St Jansdal een bloemetje bezorgd. ‘Wat
waarderen wij deze hart onder de riem. Door de toename van het aantal coronapatiënten neemt de druk op
onze medewerkers helaas toe’. De bloemen komen van bloemerie Bessel Nijkamp en waren eigenlijk
bedoeld voor de marktverkoop afgelopen weekend […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6668638/Zorgmedewerkers-St-Jansdal-in-de-bloemen-gezet  Views: 5.386

Zorgmedewerkers St Jansdal in de bloemen gezet
Bernadet Vroon
De gemeente Harderwijk heeft de zorgmedewerkers van het St Jansdal een bloemetje bezorgd. ‘Wat waarderen
wij deze hart onder de riem. Door de toename van het aantal coronapatiënten neemt de druk op onze
medewerkers helaas toe’. De bloemen komen van bloemerie Bessel Nijkamp en waren eigenlijk bedoeld voor de
marktverkoop afgelopen weekend […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/zorgmedewerkers-st-jansdal-in-de-bloemen-gezet/

Oliebollenverkoop bij St Jansdal voor goede doel
Huis aan Huis Elburg plaatste op 22 december 2020 het volgende bericht op hun website: 'Oliebollenverkoop bij St
Jansdal voor goede doel. Elburg - Ze zijn er vanaf maandag 28 december weer bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk...'

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73478948/oliebollenverkoop-bij-st-jansdal-voor-goede-doel.html

Overvolle spoedeisende hulp moet ambulances wegsturen
[…] "Jullie kunnen hier niet komen, het is hier vol Met de ambulance moest hij naar het ziekenhuis, maar die
ging 'in etappes'. "We waren onderweg naar het St Jansdal in Harderwijk toen we ter hoogte van Speuld het
bericht kregen: stop maar, draai maar om. Jullie kunnen hier niet komen, het is hier vol. 'Waar wil je dan heen?',
vroegen ze mij […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6612029/Overvolle-spoedeisende-hulp-moet-ambulances-wegsturen
Views: 5.386
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Overvolle spoedeisende hulp moet ambulances wegsturen
Omroep Gelderland
[…] "Jullie kunnen hier niet komen, het is hier vol Met de ambulance moest hij naar het ziekenhuis, maar die
ging 'in etappes'. "We waren onderweg naar het St Jansdal in Harderwijk toen we ter hoogte van Speuld het
bericht kregen: stop maar, draai maar om. Jullie kunnen hier niet komen, het is hier vol. 'Waar wil je dan heen?',
vroegen ze mij […]

  https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6612029-overvolle-spoedeisende-hulp-moet-ambulances-wegsturen

Bloemen van teleurgestelde marktkoopman belanden bij dankbaar zorgpersoneel in
Harderwijk
Paul Hartman
[…] Als goedmakertje heeft de gemeente de bloemen overgenomen en die cadeau gedaan aan de
zorgmedewerkers in de stad. Het St Jansdal ziekenhuis nam ze vanmiddag dankbaar in ontvangst. ,,We zijn
ontzettend blij met de bloemen’’, zegt bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St Jansdal. ,,Gisteren werd ik
gebeld door wethouder Gert Jan van Noort […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/bloemen-van-teleurgestelde-marktkoopman-belanden-bij-dankbaar-zorgpersoneel-
in-harderwijk~abaf18a8/
Views: 3.560

Oliebollen voor het goede doel
Nijkerk - Ze zijn er weer! Heerlijke oliebollen, appelkanjers en appelbeignets voor het goede doel. Inmiddels een jaarlijks
terugkerende traditie. In verband met corona is de verkoop dit jaar buiten op het voorterrein van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk. De lekkernijen worden gebakken door Hop Taartenshop...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/73471852/oliebollen-voor-het-goede-doel.html

Oliebollen voor het goede doel
Aalt Guliker
[…] Inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie. In verband met corona is de verkoop dit jaar buiten op het
voorterrein van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De lekkernijen worden gebakken door Hop Taartenshop.
De opbrengst is bestemd voor de Stichting Vrienden van St Jansdal en de Veluwse Wensambulance. De
verkoop vindt plaats van maandag 28 […]

  https://www.nijkerkerveen.org/oliebollen-voor-het-goede-doel/

Oliebollen voor het goede doel!
[…] Inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie. In verband met corona is de verkoop dit jaar buiten op het
voorterrein van ziekenhuis St Jansdal. De lekkernijen worden gebakken door Hop Taartenshop. De opbrengst
is bestemd voor de Stichting Vrienden van St Jansdal en de Veluwse Wensambulance. De verkoop vindt plaats
van maandag 28 december t/m […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1033276/oliebollen-voor-het-goede-doel-

Ziekenhuis St Jansdal heeft extra bezoektijden tijdens feestdagen
Harderwijk / Lelystad - St Jansdal neemt vanwege het coronavirus extra maatregelen voor het bezoek aan het
ziekenhuis om het aantal bewegingen te beperken. Tijdens de feestdagen zijn er extra bezoektijden, zodat
naasten toch bij elkaar kunnen zijn. Extra bezoektijden tijdens de feestdagen Op eerste kerstdag, tweede
kerstdag, derde kerstdag en […]

  https://flevopost.nl/artikel/1143389/ziekenhuis-st-jansdal-heeft-extra-bezoektijden-tijdens-feestdagen.html  Views: 640

De top 2000 in Putten: deze nummers stemden jullie de top 10 in
Nicole Berkouwer
[…] Maar niet vandaag. D... Feestdagen in Harderwijk, Ermelo en Putten: aan deze maatregelen moeten we ons
houden Naar ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk: dit ben je kwijt aan parkeerkosten Nicole laat cadeautjes achter
in de natuur: ‘Het is om iemand blij te maken’ Suzanne maakt droombloemboeketten: ‘Het begon allemaal aan
de waslijn op […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/top-2000-lijst-putten~104438/  Views: 12.434
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https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6612029-overvolle-spoedeisende-hulp-moet-ambulances-wegsturen
https://www.destentor.nl/harderwijk/bloemen-van-teleurgestelde-marktkoopman-belanden-bij-dankbaar-zorgpersoneel-in-harderwijk~abaf18a8/
https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/73471852/oliebollen-voor-het-goede-doel.html
https://www.nijkerkerveen.org/oliebollen-voor-het-goede-doel/
https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1033276/oliebollen-voor-het-goede-doel-
https://flevopost.nl/artikel/1143389/ziekenhuis-st-jansdal-heeft-extra-bezoektijden-tijdens-feestdagen.html
https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/top-2000-lijst-putten~104438/


Bezoektijden ziekenhuis St. Jansdal tijdens de feestdagen
Vanwege het coronavirus neemt St Jansdal extra maatregelen voor het bezoek aan ons ziekenhuis om het aantal
bewegingen te beperken. Lees deze maatregelen op onze website voordat u […] hier voor meer informatie over
de openingstijden van de poliklinieken: https://www.stjansdal.nl/locaties Boek een bezoek en doe de check-in
Wilt u op bezoek bij een […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/bezoektijden-ziekenhuis-st-jansdal-tijdens-de-feestdagen

Bezoektijden ziekenhuis St. Jansdal tijdens de feestdagen
Harderwijk - Vanwege het coronavirus neemt St Jansdal extra maatregelen voor het bezoek aan ons ziekenhuis om het
aantal bewegingen te beperken. Lees deze maatregelen op onze website voordat u een bezoek brengt. Tijdens de
feestdagen zijn er extra bezoektijden, zodat naasten toch bij elkaar kunnen zijn.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73435114/bezoektijden-ziekenhuis-st-jansdal-tijdens-de-
feestdagen.html

Extra bezoektijden tijdens de feestdagen in St Jansdal
Zeewolde - Vanwege het coronavirus neemt St Jansdal extra maatregelen voor het bezoek aan het ziekenhuis om het
aantal bewegingen te beperken. Tijdens de feestdagen zijn er extra bezoektijden, zodat naasten toch bij elkaar kunnen
zijn.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/73396166/extra-bezoektijden-tijdens-de-feestdagen-in-st-jansdal.html

Bezoektijden tijdens de feestdagen
Aalt Guliker
Vanwege het coronavirus neemt St Jansdal extra maatregelen voor het bezoek aan ons ziekenhuis om het
aantal bewegingen te beperken. Lees deze maatregelen op onze website voordat […] algemene
verpleegafdelingen? U bent van harte welkom! Boek online uw bezoek via
https://stjansdal.boekeenbezoek.nl Bij de ingang stellen wij u vragen om te horen of u […]

  https://www.nijkerkerveen.org/bezoektijden-tijdens-de-feestdagen/

St Jansdal wijzigt bezoektijden rond de feestdagen
NIJKERK Vanwege het coronavirus neemt ziekenhuis St Jansdal extra maatregelen voor bezoekers om het
aantal bewegingen te beperken. Tijdens de feestdagen zijn er extra bezoektijden, zodat […] algemene
verpleegafdelingen, kan dit online boeken via stjansdal.boekeenbezoek.nl. Bij de ingang van het ziekenhuis
worden door medewerkers vragen gesteld om te […]

  https://www.stadnijkerk.nl/nieuws/algemeen/590359/st-jansdal-wijzigt-bezoektijden-rond-de-feestdagen  Views: 231

Bezoektijden in St Jansdal tijdens de feestdagen
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Vanwege het coronavirus neemt St Jansdal extra maatregelen voor het bezoek aan het
ziekenhuis . Het doel daarvan is het aantal bewegingen te beperken […] Ga naar stjansdal.nl/check-in. Locatie
Putten is donderdag 24 december gesloten. Locatie Dronten is woensdag 23 december en maandag 28
december […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/151266/bezoektijden-in-st-jansdal-tijdens-de-feestdagen/  Views: 1.316

Urologen Ziekenhuis Amstelland toegetreden tot het Prostaatkankernetwerk
Nederland
Amstelveen - De urologen van Ziekenhuis Amstelland zijn onlangs toegetreden tot dit netwerk, waar Noordwest
Ziekenhuisgroep, Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van Leeuwenhoek, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne
Gasthuis en Ziekenhuis St Jansdal nauw...

  https://drimble.nl/regio/noord-holland/amstelveen/73352070/urologen-ziekenhuis-amstelland-toegetreden-tot-het-
prostaatkankernetwerk-nederland.html
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https://robots.coosto.com/strong%3E.nl/locaties
https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/bezoektijden-ziekenhuis-st-jansdal-tijdens-de-feestdagen
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73435114/bezoektijden-ziekenhuis-st-jansdal-tijdens-de-feestdagen.html
https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/73396166/extra-bezoektijden-tijdens-de-feestdagen-in-st-jansdal.html
https://robots.coosto.com/strong%3E.boekeenbezoek.nl
https://www.nijkerkerveen.org/bezoektijden-tijdens-de-feestdagen/
https://www.stadnijkerk.nl/nieuws/algemeen/590359/st-jansdal-wijzigt-bezoektijden-rond-de-feestdagen
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/151266/bezoektijden-in-st-jansdal-tijdens-de-feestdagen/
https://drimble.nl/regio/noord-holland/amstelveen/73352070/urologen-ziekenhuis-amstelland-toegetreden-tot-het-prostaatkankernetwerk-nederland.html


Urologen Ziekenhuis Amstelland toegetreden tot het Prostaatkankernetwerk
Nederland
Amsterdam - De urologen van Ziekenhuis Amstelland zijn onlangs toegetreden tot dit netwerk, waar Noordwest
Ziekenhuisgroep, Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van Leeuwenhoek, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne
Gasthuis en Ziekenhuis St Jansdal nauw...

  https://drimble.nl/regio/noord-holland/amsterdam/73352069/urologen-ziekenhuis-amstelland-toegetreden-tot-het-
prostaatkankernetwerk-nederland.html

Voorwaarden regiotaxi wijzigen voor Lelystedelingen met Wmo-regiotaxipas
[…] Niet meer met regiotaxi naar ziekenhuis Ook kon gebruik gemaakt worden van de regiotaxi om naar het
Flevoziekenhuis in Almere en het St Jansdal in Harderwijk te reizen. Deze bestemmingen waren specifiek
toegevoegd omdat inwoners van Lelystad, ten tijde van het faillissement van MC Zuiderzee, geen gebruik
konden maken van het ziekenhuis […]

  https://flevopost.nl/artikel/1142740/voorwaarden-regiotaxi-wijzigen-voor-lelystedelingen-met-wmo-regiotaxipas.html
Views: 570
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