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Berichten

Wilbert Zuil skipr.nl  27 sep. 2021 17:18

Elf ziekenhuizen doen beroep op vangnet coronacompensatie
Elf ziekenhuizen hebben in 2020 een beroep gedaan op de hardheidsclausule, maar het is nog
niet duidelijk welke ziekenhuizen daadwerkelijk compensatie gaan krijgen, schrijft

Nieuws

rtvarnhem.nl  23 sep. 2021 14:14

Ook deze ziekenhuizen vrezen dit jaar rode cijfers
TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede herkennen de vrees van het
Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor rode cijfers dit jaar. Dat blijkt

Nieuws
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Ook deze ziekenhuizen vrezen dit jaar rode cijfers
TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede herkennen de vrees van
het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor rode cijfers dit jaar. Dat blijkt
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Ook deze ziekenhuizen vrezen dit jaar rode cijfers
TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede herkennen de vrees van
het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor rode cijfers dit jaar. Dat blijkt

Nieuws

drimble.nl  23 sep. 2021 07:34

Dit is Flevoland nieuws van woensdag 22 september 2021 [video]
Magazine met nieuws sport en achtergronden. Met vandaag: - Te weinig ambulancepersoneel - Rode cijfers voor
St Jansdal? - Coronabesmettingen op basisschool Toermalijn...
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TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede herkennen de vrees van
het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor rode cijfers dit jaar. Dat blijkt
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Ook deze ziekenhuizen vrezen dit jaar rode cijfers
Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede herkennen de vrees van het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor rode cijfers dit jaar. Dat blijkt uit een

Nieuws
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