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St Jansdal opent geriatrie-huiskamer in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal Lelystad heeft een huiskamer geriatrie geopend. Kwetsbare ouderen kunnen daar in
huiselijke sfeer wachten op hun onderzoek.

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/66087124/st-jansdal-opent-geriatrie-huiskamer-in-lelystad.html

St Jansdal opent geriatrie-huiskamer in Lelystad
Ziekenhuis St Jansdal Lelystad heeft een huiskamer geriatrie geopend. Kwetsbare ouderen kunnen daar in huiselijke sfeer
wachten op hun onderzoek.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-opent-geriatrie-huiskamer-in-lelystad/

Ouders begeleiden bij verlies van levenloos geboren kindje
Aline de Bruin
[…] „De bekleding naai ik thuis zelf”, zegt de obstetrieverpleegkundige van het Harderwijkse ziekenhuis St
Jansdal terwijl ze een van de kleinste exemplaren uit de kast haalt. „Ik vind het voor ouders belangrijk dat het
er zo verzorgd mogelijk uitziet.” Levenloos geboren: „Het verdriet blijft altijd” De mandjes zijn bedoeld om
levenloos […]

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/ouders-begeleiden-bij-verlies-van-levenloos-geboren-kindje-1.1629524
Views: 374

Werk aan N302 bij Harderwijk zorgt voor ernstige overlast voor verkeer uit Flevoland
[…] Verkeersoverlast De vertraging door de werkzaamheden liep maandag al op tot meer dan een uur. De
pendelbus van ziekenhuis St Jansdal tussen Lelystad en Harderwijk rijdt volgens dienstschema, maar kan door
de werkzaamheden ook vertraging oplopen, . Verkeer op de N302 uit Flevoland richting Harderwijk kan de
komende week matige tot ernstige hinder […]

  https://flevopost.nl/artikel/1081133/werk-aan-n302-bij-harderwijk-zorgt-voor-ernstige-overlast-voor-verkeer-uit-
flevoland.html
Views: 547

Deze Harderwijkse dame heeft een bijzondere naam: ‘Ik ben er trots op’
Nicole Berkouwer
[…] Zo ook de Harderwijkse Ecoline: “Ik ben nog geen naamgenoot tegengekomen.” Ecoline (39) is
apothekersassistent in het ziekenhuis St. Jansdal. “Ik werk in de ziekenhuisapotheek. Daar merk ik dat veel
mensen mijn naam wel kunnen onthouden.” Ecoline De naam Ecoline komt ook vrijwel niet voor. Volgens het
zelfs minder dan vijf keer […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/randmeerder-van-de-week/deze-harderwijkse-dame-heeft-een-bijzondere-naam-ik-ben-
trots-op-mijn-naam~75081/
Views: 13.414

TEDx met thema 'Disconnected'
[…] René Dijkgraaf, voormalig cardioloog van Ziekenhuis St. Jansdal, houdt een kritische talk over medische
ingrepen en het nut of de schade ervan. Rozemarijn Timmer uit Harderwijk combineert als 'Juf Rozemarijn' haar
liefde voor theater en kunsteducatie en vertaalt dit in een talk waarbij muziek en theater allerlei mensen
verbindt […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/931248/tedx-met-thema-disconnected-

Gezamenlijk schouderspreekuur in polikliniek Nijkerk
Aalt Guliker
Mensen met schouderproblemen kunnen voor een goede behandeling terecht in de polikliniek van
Ziekenhuis St Jansdal in Gezondheidscentrum Corlaer in Nijkerk. Orthopeed Pieter de Jong (St Jansdal) en
schouderfysiotherapeut Gert van Dasler (Fysio Corlaer) houden daar om de twee weken op dinsdagochtend
gezamenlijk spreekuur. Doel van dit spreekuur is […]

  https://www.nijkerkerveen.org/gezamenlijk-schouderspreekuur-in-polikliniek-nijkerk-2/
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Gezamenlijk schouderspreekuur in Gezondheidscentrum Corlaer
Nijkerk - Mensen met schouderproblemen kunnen voor een goede behandeling terecht in de polikliniek van Ziekenhuis
St Jansdal in Gezondheidscentrum Corlaer. Orthopeed Pieter de Jong (St Jansdal) en schouderfysiotherapeut Gert van
Dasler (Fysio Corlaer) houden daar om de twee weken op dinsdagochtend gezamenlijk...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/65988417/gezamenlijk-schouderspreekuur-in-gezondheidscentrum-
corlaer.html

Gezamenlijk schouderspreekuur in Gezondheidscentrum Corlaer
Ely Hackmann
Mensen met schouderproblemen kunnen voor een goede behandeling terecht in de polikliniek van Ziekenhuis St
Jansdal in Gezondheidscentrum Corlaer. Orthopeed Pieter de Jong (St Jansdal) en schouderfysiotherapeut Gert van
Dasler (Fysio Corlaer) houden daar om de twee weken op dinsdagochtend gezamenlijk spreekuur. Doel van dit
spreekuur is om bij […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/140225/gezamenlijk-schouderspreekuur-in-gezondheidscentrum-corlaer/
Views: 1.091

St Jansdal opent huiskamer voor patiënten geriatrie in Lelystad
Lelystad - Op feestelijke wijze is donderdag de huiskamer geriatrie geopend in ziekenhuis St Jansdal Lelystad.
De huiskamer biedt kwetsbare oudere patiënten voortaan een huiselijke plek tijdens het wachten op diverse
onderzoeken. Oliebollenverkoop De Stichting Vrienden van St Jansdal heeft via de oliebollenverkoop en in
samenwerking met Outlet de

  https://flevopost.nl/artikel/1080396/st-jansdal-opent-huiskamer-voor-patienten-geriatrie-in-lelystad.html  Views: 552

Sfeervolle huiskamer voor patiënten geriatrie Lelystad
Lelystad - Op feestelijke wijze is de huiskamer geriatrie geopend in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. De huiskamer biedt
kwetsbare oudere patiënten voortaan een huiselijke plek tijdens het wachten op diverse onderzoeken. De Stichting
Vrienden van St Jansdal heeft via de oliebollenverkoop en in samenwerking met Outlet...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/65981757/sfeervolle-huiskamer-voor-patienten-geriatrie-lelystad.html

Kamerstuk 32620, nr. 246
Nr. 246 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 januari 2020 De vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft op 28 november 2019 overleg gevoerd met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport,
en de heer De Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister voor Medische […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-246.html

Handeling 2019-2020, nr. 32 item 14
Aan de orde is het VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016, nr. 245). De voorzitter: We gaan door met het
verslag van het schriftelijk overleg Toekomstverkenningen zorg in Flevoland. Wederom is de eerste spreker mevrouw Van
den Berg namens het CDA. Mevrouw Van den Berg (CDA): Voorzitter. We hebben een uitgebreid rapport van de […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20192020-32-14.html
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