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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

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

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

Tweede Kamer wil geboortezorgcentum en 24/7 spoedpoli in Flevoland
[…] St Jansdal, dat het ziekenhuis heeft overgenomen, zag geen mogelijkheden deze afdelingen te
continueren. De regering wordt in het voorstel van de twee partijen opgeroepen het extra geld dat beschikbaar
is gemaakt voor de versterking van de verloskunde in Flevoland structureel te maken, zodat daarmee
maatregelen kunnen worden genomen op de […]

  https://flevopost.nl/artikel/1068397/tweede-kamer-wil-geboortezorgcentum-en-24-7-spoedpoli-in-flevoland.html
Views: 539
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Tweede Kamer wil geboortezorgcentum en 24/7 spoedpoli in Flevoland
[…] St Jansdal, dat het ziekenhuis heeft overgenomen, zag geen mogelijkheden deze afdelingen te
continueren. De regering wordt in het voorstel van de twee partijen opgeroepen het extra geld dat beschikbaar
is gemaakt voor de versterking van de verloskunde in Flevoland structureel te maken, zodat daarmee
maatregelen kunnen worden genomen op de […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1068397/tweede-kamer-wil-geboortezorgcentum-en-24-7-spoedpoli-in-
flevoland.html
Views: 647

Daniek
St.jansdal harderwijk, 1 mnd ongeveer

  https://www.oudersvannu.nl/forums/onderwerp/lange-wachttijden-ziekenhuis-voor-1e-onderzoek/  Views: 77

Agressie tegen ziekenhuispersoneel neemt toe
Janske Mollen
[…] Het gaat om mensen met een ‘kort lontje’ vanwege de wachttijden of andere zorggerelateerde zaken. Bij
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad zien ze de afgelopen jaren een stijgende lijn van het aantal
incidenten. In 2018 ging het om 131 meldingen van agressie, ordeverstoring of bedreiging. ,,Het exacte
aantal over dit jaar heb i

  https://www.destentor.nl/zwolle/agressie-tegen-ziekenhuispersoneel-neemt-toe~a0530d5e/  Views: 3.458

Agressie tegen ziekenhuispersoneel neemt toe, rode kaart voor ‘korte lontjes’
Janske Mollen
[…] Het gaat om mensen met een ‘kort lontje’ vanwege de wachttijden of andere zorggerelateerde zaken. Bij
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad zien ze de afgelopen jaren een stijgende lijn van het aantal
incidenten. In 2018 ging het om 131 meldingen van agressie, ordeverstoring of bedreiging. ,,Het exacte
aantal over dit jaar heb i

  https://www.ad.nl/zwolle/agressie-tegen-ziekenhuispersoneel-neemt-toe-rode-kaart-voor-korte-lontjes%7Ea0530d5e/
Views: 29.208

Agressie tegen ziekenhuispersoneel neemt toe, rode kaart voor ‘korte lontjes’
Janske Mollen
[…] Het gaat om mensen met een ‘kort lontje’ vanwege de wachttijden of andere zorggerelateerde zaken. Bij
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad zien ze de afgelopen jaren een stijgende lijn van het aantal
incidenten. In 2018 ging het om 131 meldingen van agressie, ordeverstoring of bedreiging. ,,Het exacte
aantal over dit jaar heb i

  https://www.tubantia.nl/zwolle/agressie-tegen-ziekenhuispersoneel-neemt-toe-rode-kaart-voor-korte-
lontjes%7Ea0530d5e/
Views: 5.180

Kamer: geen spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad, wel versterking zorg (De
Stentor Flevoland)
[…] Een motie van SP´er Henk van Gerven zorgminister Bruins op te dragen St Jansdal en zorgverzekeraars daartoe een
plan te laten maken strandt op onwil van de coalitie. Wel wordt er serieus gekeken naar een lichtere variant, een
spoedpolikliniek, voor Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25124706

Kamer: geen spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad, wel versterking zorg
Caspar van Oirschot
[…] Een motie van SP’er Henk van Gerven zorgminister Bruins op te dragen St Jansdal en zorgverzekeraars
daartoe een plan te laten maken strandt op onwil van de coalitie. Wel wordt er serieus gekeken naar een
lichtere variant, een spoedpolikliniek, voor Lelystad. Dat bleek dinsdagmiddag bij stemmingen over de zorg in
Flevoland in de Tweede Kamer […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/kamer-geen-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-lelystad-wel-versterking-
zorg~a18a778d/
Views: 3.458
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Stroomstoringen treffen ziekenhuis, bioscoop en bedrijventerrein in Lelystad
Hemmy van Reenen
[…] ’ De stroomstoring begon rond half zeven en duurde ongeveer twee uur. Inmiddels is iedereen weer
aangesloten op de stroom. Ziekenhuis St Jansdal en ook woonzorgcentra Coloriet Laarhof en Coloriet
Laarstaete aan het Wold werden korte tijd getroffen door de storing en schakelden over op noodaggregaten.
,,We hebben voorrang gegeven aan het weer […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/stroomstoringen-treffen-ziekenhuis-bioscoop-en-bedrijventerrein-in-
lelystad~af2734bb/
Views: 3.415

Stroomstoringen treffen ziekenhuis, bioscoop en bedrijventerrein in Lelystad
Hemmy van Reenen
[…] ’ De stroomstoring begon rond half zeven en duurde ongeveer twee uur. Inmiddels is iedereen weer
aangesloten op de stroom. Ziekenhuis St Jansdal en ook  woonzorgcentra Coloriet Laarhof en Coloriet
Laarstaete aan het Wold werden korte tijd getroffen door de storing en schakelden over op noodaggregaten. 
,,We hebben voorrang gegeven aan het […]

  https://www.ad.nl/flevoland/stroomstoringen-treffen-ziekenhuis-bioscoop-en-bedrijventerrein-in-lelystad%7Eaf2734bb/
Views: 28.806

Oliebollen voor het goede doel!
Harderwijk - Ze zijn er weer! Heerlijke oliebollen, appelkanjers en appelbeignets 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,”...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/64769954/oliebollen-voor-het-goede-doel.html

Oliebollen voor het goede doel bij ziekenhuis St Jansdal
HARDERWIJK Voor de zeventiende keer op rij worden er in december oliebollen verkocht in de centrale hal van
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De goede doelen zijn Huiskamer geriatrie, Fotowand spoedeisende hulp
en Vakantieschip Prins Willem-Alexander.  ,,De oliebollenverkoop is veel werk, maar het is het waard. We
krijgen altijd leuke reacties

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/overig/oliebollen-voor-het-goede-doel-bij-ziekenhuis-st-jansdal-666347

Oliebollen voor het goede doel!
Ze zijn er weer! Heerlijke oliebollen, appelkanjers en appelbeignets 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 […]

  https://hetkontaktermelo.nl/deel-je-nieuws/lokaal/zorg/oliebollen-voor-het-goede-doel-666315

Oliebollen voor het goede doel!
Ze zijn er weer! Heerlijke oliebollen, appelkanjers en appelbeignets 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 […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws/lokaal/zorg/oliebollen-voor-het-goede-doel-666313

Geboortezorg moet worden verbeterd met speciaal centrum
Omroep Flevoland

[…] Die is na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen in oktober vorig jaar nog steeds erg kwetsbaar.
Het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad heeft namelijk geen afdeling acute verloskunde. Ook is er geen 24-uurs
spoedeisende hulp (SEH) meer. Niet gerust op plannen zorgverkenner CDA-Kamerlid Joba van den Berg is er niet
gerust op dat he

  http://youtube.com/watch?v=epCpTXCDjGU  Views: 11.100
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