
Berichten
´Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis´ (Telegraaf Reiskrant)
Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd dat ik in een
ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel andere categorie patiënten
en ben je echt met andere zorg voor mensen bezig.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24803462

’Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis’
Telegraaf
Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd dat ik in
een ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel andere categorie
patiënten en ben je echt met andere zorg voor mense ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/512795-toch-maar-weer-op-je-vrije-dag-naar-je-werk-in-het-ziekenhuis

´Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis´
Harderwijk - Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd
dat ik in een ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel andere
categorie patiënten en ben je echt...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62039965/toch-maar-weer-op-je-vrije-dag-naar-je-werk-in-het-
ziekenhuis.html

’Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis’ | De Kwestie |
Telegraaf.nl
Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd
dat ik in een ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel
andere categorie patiënten en ben je echt met andere zorg voor mensen bezig.","articleBody":"„Ik neem de
telefoon op, ontvang

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2081205751/toch-maar-weer-op-je-vrije-dag-naar-je-werk-in-het-ziekenhuis
Views: 173.697

Ziekenhuis St Jansdal stopt met zorgkeurmerken
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft besloten om te stoppen met een aantal bekende
zorgkeurmerken. Dit meldt het ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Harderwijk en Lelystad, op zijn […] Bron:
Stjansdal.nl

  https://flevopost.nl/artikel/1038921/ziekenhuis-st-jansdal-stopt-met-zorgkeurmerken.html  Views: 517

St Jansdal introduceert één softwaresysteem voor alle processen
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en
inkoopprocessen. AFAS biedt het systeem waarin alle processen plaatsvinden en samenkomen.

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/62031962/st-jansdal-introduceert-een-softwaresysteem-voor-alle-processen.html

St Jansdal introduceert één softwaresysteem voor alle processen
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en
inkoopprocessen. AFAS biedt het systeem waarin alle processen plaatsvinden en samenkomen.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-introduceert-een-softwaresysteem-voor-alle-processen/
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St Jansdal introduceert één softwaresysteem voor alle processen
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en
inkoopprocessen. AFAS biedt het systeem waarin alle processen plaatsvinden en samenkomen. De overstap naar het
systeem van AFAS betekent voor medewerkers en leidinggevenden van het ziekenhuis één ingang voor de
ondersteunende […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39407-st-jansdal-introduceert-een-softwaresysteem-voor-alle-processen.html

Partneravond over borstkanker in Ziekenhuis St. Jansdal
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op woensdagavond 11 september 2019 een avond voor partners
over borstkanker. Het doel van de avond is om erkenning, herkenning en ondersteuning te bieden aan partners van
(ex)borstkankerpatiënten. Tijdens de avond houden diverse sprekers een interessante...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/62013188/partneravond-over-borstkanker-in-ziekenhuis-st-jansdal.html

Partneravond St Jansdal over borstkanker
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal houdt op woensdagavond 11 september in Harderwijk een avond voor partners over
borstkanker...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62009952/partneravond-st-jansdal-over-borstkanker.html

Ziekenhuis St Jansdal start stomapoli in Lelystad
Lelystad - Inwoners van Lelystad en omgeving die door een operatie een stoma moeten krijgen of al hebben, kunnen elke
woensdag op de stomapoli bij St Jansdal in Lelystad terecht.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62005332/ziekenhuis-st-jansdal-start-stomapoli-in-lelystad.html

Ziekenhuis St Jansdal start stomapoli in Lelystad - flevopost.nl
Lelystad - Inwoners van Lelystad en omgeving die door een operatie een stoma moeten krijgen of al hebben, kunnen elke
woensdag op de stomapoli bij St Jansdal in Lelystad terecht.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1720378/ziekenhuis-st-jansdal-start-stomapoli-in-lelystad-flevopost-nl

Ziekenhuis St Jansdal start stomapoli in Lelystad
Lelystad - Inwoners van Lelystad en omgeving die door een operatie een stoma moeten krijgen of al hebben,
kunnen elke woensdag op de stomapoli bij St Jansdal in Lelystad terecht. Stomazorg De
stomaverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in stomazorg en darmproblematiek. Zo geven ze voorlichting aan
patiënten voordat ze een stoma krijgen en […]

  https://flevopost.nl/artikel/1038529/ziekenhuis-st-jansdal-start-stomapoli-in-lelystad.html  Views: 521

Staatscourant 2019, 45396
[…] W.J. Hooijer te Ede d.d. 6 augustus 2019 blijkt dat t.v.v. de stichting Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis
Noordwest-Veluwe, ook genoemd "Ziekenhuis St Jansdal", gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, woonplaats
kiezende te Amsterdam aan de Arena Boulevard 83-95, op het kantoor van gerechtsdeurwaarders A. Niekus en mr. E […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-45396.html

Ziekenhuizen klaar met keurmerken: te veel werk, te weinig waarde
Deventer - Ziekenhuis St Jansdal stopt met externe zorgkeurmerken. Ze hebben geen onderscheidende waarde en
behoud hiervan kost veel tijd en geld en gaat dus ten koste van de patiëntenzorg, vindt het Harderwijks-Lelystadse
ziekenhuis. Het Deventer Ziekenhuis ging St Jansdal hiermee in mei al voor, in oktober volgen...

  https://drimble.nl/regio/overijssel/deventer/61973689/ziekenhuizen-klaar-met-keurmerken-te-veel-werk-te-weinig-
waarde.html
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Ziekenhuizen klaar met keurmerken: te veel werk, te weinig waarde
Caspar van Oirschot
Ziekenhuis St Jansdal stopt met externe zorgkeurmerken. Ze hebben geen onderscheidende waarde en
behoud hiervan kost veel tijd en geld en gaat dus ten koste van de patiëntenzorg, vindt het Harderwijks-
Lelystadse ziekenhuis. Het Deventer Ziekenhuis ging St Jansdal hiermee in mei al voor, in oktober volgen
waarschijnlijk meer ziekenhuizen in deze […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuizen-klaar-met-keurmerken-te-veel-werk-te-weinig-waarde~a58b1ed5/
Views: 3.753

Ziekenhuizen klaar met keurmerken: te veel werk, te weinig waarde
De Stentor
Ziekenhuis St Jansdal stopt met externe zorgkeurmerken. Ze hebben geen onderscheidende waarde en behoud hiervan
kost veel tijd en geld en gaat dus ten koste van de patiÃ«ntenzorg, vindt het Harderwijks-Lelystadse ziekenhuis. Het
Deventer Ziekenhuis ging St Jansdal hiermee in

  https://deventer.nieuws.nl/knipsels/19624/ziekenhuizen-klaar-met-keurmerken-te-veel-werk-te-weinig-waarde/
Views: 904

Ziekenhuizen klaar met keurmerken: te veel werk, te weinig waarde
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal stopt met externe zorgkeurmerken. Ze hebben geen onderscheidende waarde en behoud hiervan
kost veel tijd en geld en gaat dus ten koste van de patiëntenzorg, vindt het Harderwijks-Lelystadse ziekenhuis. Het
Deventer Ziekenhuis ging St Jansdal hiermee in mei al voor, in oktober volgen waarschijnlijk meer ziekenhuizen in

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/30401/ziekenhuizen-klaar-met-keurmerken-te-veel-werk-te-weinig-waarde/
Views: 944

Ziekenhuizen klaar met keurmerken: te veel werk, te weinig waarde
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal stopt met externe zorgkeurmerken. Ze hebben geen onderscheidende waarde en behoud hiervan
kost veel tijd en geld en gaat dus ten koste van de patiëntenzorg, vindt het Harderwijks-Lelystadse ziekenhuis. Het
Deventer Ziekenhuis ging St Jansdal hiermee in mei al voor, in oktober volgen waarschijnlijk meer ziekenhuizen in

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/21560/ziekenhuizen-klaar-met-keurmerken-te-veel-werk-te-weinig-waarde/
Views: 904

08 08 19 Ambulance 25 111 met spoed naar ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
Roy Mertens

Ambulance 25-111 met patiënt achterin vanuit Zeewolde met spoed naar ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.
Gefilmd met Iphone 8+

  http://youtube.com/watch?v=uksZJlW-otM  Views: 189

'De zorg was he-le-maal versnipperd, ons aanbod is geïntegreerd' - Zorgvisie
[…] Veel tijd om stil te staan bij de historische betekenis van deze dag heeft bestuursvoorzitter Relinde Weil van het St
Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk niet. Als potentiële overnamekandidaat van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad is het
alle hens aan dek in Harderwijk. ‘Ik heb van mijn leven niet zo hard gewerkt’, blikt Weil op de […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1714388/de-zorg-was-he-le-maal-versnipperd-ons-aanbod-is-geintegreerd-zorgvisie

´Weinig vertrouwen in ziekenhuis Flevoland door falende overheid´
Lelystad - Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad ziet dat het de inwoners van de stad ontbreekt aan vertrouwen in het St
Jansdal. Het faillissement van het voormalig MC Zuiderzee is nog niet bij iedereen ingezonken en inwoners missen het
complete ziekenhuis dat het MC Zuiderzee was. Dit meldt Omroep Flevoland.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61935243/weinig-vertrouwen-in-ziekenhuis-flevoland-door-falende-
overheid.html
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'Weinig vertrouwen in ziekenhuis Flevoland door falende overheid'
Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad ziet dat het de inwoners van de stad ontbreekt aan vertrouwen in het St
Jansdal. Het faillissement van het voormalig MC Zuiderzee is nog niet bij iedereen ingezonken en inwoners
missen het complete ziekenhuis dat het MC Zuiderzee was. Dit meldt Omroep Flevoland.  Volgens Hermien
Roddenhof van de stichting […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/49750-weinig-vertrouwen-in-ziekenhuis-flevoland-door-falende-
overheid.html
Views: 505

Maasstad Ziekenhuis behaalt nieuwe VIPP-doelstelling
Bert Bukman
[…] Verder gaat het om een overzicht van zorgprofessionals dat het epd heeft geraadpleegd en de mogelijkheid om
medicatie aan te passen. Naast Maasstad haalden Ziekenhuis St Jansdal, Medisch Centrum Leeuwarden en Maxima MC
deze module. ziekenhuiszorg

  https://tech.qruxx.com/maasstad-ziekenhuis-behaalt-nieuwe-vipp-doelstelling/

Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk: 'Het is onverminderd druk'
HARDERWIJK - Hoe gaat het er in de vakantietijd aan toe bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk? 'Het is
onverminderd druk', zegt Esther de Koning, Hoofd SEH & IC. 'De inwoners uit Harderwijk worden vervangen
door de mensen die hier op vakantie zijn.' In de afgelopen periode werd het zelfs zo druk bij het ziekenhuis,
dat een kortstondige […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2419936/Ziekenhuis-St-Jansdal-Harderwijk-Het-is-onverminderd-druk
Views: 5.079
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