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Waarom kon minister Bruins de spoedeisende hulp in Lelystad niet redden?
Michiel Van Der Geest
Als klap op de vuurpijl: een ziekenhuis met een spoedeisende hulp moet ook een intensive care-afdeling
hebben. Maar overnamekandidaat St. Jansdal ziet voor het ziekenhuis in Lelystad een toekomst voor zich met
alleen poliklinische behandelingen. Dat gaat dus niet samen. Les 2: de macht van de minister is (te) beperkt
Het laat maar weer eens zien,

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-kon-minister-bruins-de-spoedeisende-hulp-in-lelystad-niet-
redden-~b46f107d/
Views: 11.843
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Oppositie kritisch over plan voor IJsselmeerziekenhuis Lelystad
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. ‘Als een wesp gestoken’ Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een ...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/oppositie-kritisch-over-plan-voor-ijsselmeerziekenhuis-lelystad/

Bruins: tekort aan medisch personeel is conclusie St Jansdal
dat er onvoldoende medisch personeel in de regio Flevoland is te vinden om in Lelystad een volwaardig ziekenhuis
overeind te houden, is volledig afkomstig van het St Jansdal. Dat gaf minister Bruno Bruins dinsdagavond aan tijdens een
interview met Omroep Flevoland. Bruins kwam dinsdag met de mededeling dat een complete spoedeisende hulp en ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/bruins-tekort-aan-medisch-personeel-is-conclusie-st-jansdal/2879518

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Den Haag - Vanuit Den Haag komt voorlopig geen directe hulp voor het behoud van spoedeisende hulp en acute
verloskunde in Lelystad. Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St
Jansdal voor de doorstart van MC Zuiderzee.

  https://drimble.nl/regio/zuid-holland/haaglanden/55960870/geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee.html

Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet
de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
interne enquête hebben gehoude

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Oppositie-kritisch-over-plan-voor-Lelystad-23847345.html  Views: 2.828
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zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer reageerde eerder op de
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  https://panorama.nl/nieuws/politiek/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad  Views: 1.347
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Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet
de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
interne enquête hebben gehoude

  https://www.lc.nl/binnenland/Oppositie-kritisch-over-plan-voor-Lelystad-23847347.html  Views: 2.505

Oppositie kritisch over plan voor ‘Lelystad’
ANP
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de
acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer reageerde
eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête
hebben gehoude

  https://nieuws.nl/algemeen/20181121/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad/  Views: 1.012
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Oppositie kritisch over plan voor „Lelystad”
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer reageerde eerder op de
dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête hebben gehoude

  http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad-1.1529272  Views: 359

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St Jansdal voor de
doorstart van MC Zuiderzee. Dat blijkt uit een Kamerdebat dat woensdagmiddag is gehouden. De oppositie
sleep daar de messen en had felle kritiek op zorgminister Bruno Bruins, de regeringspartijen zijn er van
overtuigd dat de minister doe

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/21/geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee  Views: 439

Personeel MC IJsselmeerziekenhuizen tegen plannen voor basisziekenhuis
In Dronten blijft de bestaande polikliniek bestaan. De locaties Lelystad en Dronten worden voortgezet door
het St Jansdal in Harderwijk. De Antonius Zorggroep, met een ziekenhuis in Sneek, wil op zijn eigen poli in
Emmeloord patiënten van de poli van MC IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord overnemen. Ook is het de
bedoeling dat er een spoedpost i

  https://nos.nl/artikel/2260253-personeel-mc-ijsselmeerziekenhuizen-tegen-plannen-voor-basisziekenhuis.html
Views: 72.574

Tonny
Een beetje diep in een wijk in Lelystad haven. Fat kost minsten 35 minuten met de auto naar st Jansdal in Harderwijk. Een
ambulance doet dat echt niet sneller. Dan moet gerekend worden fat iemand van huis in de ambulance geplaatst moet
worden vanuit een huis. Zeer zeker dat het meer dan de 45 minuten wettelijke tijd is ...

  https://www.nu.nl/economie/5585795/-medewerkers-mc-zuiderzee-lelystad-boos-brief-van-minister-bruins.html
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Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
ANP Producties
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar
niet de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC
IJsselmeer reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven
dat ze een interne enquête hebben gehoude

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad/ar-BBPXzWs  Views: 15.856

Oppositie kritisch over plan voor ‘Lelystad’
ANP
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet
de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
interne enquête hebben gehoude

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad/  Views: 392

Bruins kaart mogelijkheid 24-uurs spoedhulp in Lelystad alsnog aan
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar uiteindelijk zei hij dat
hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet aan

  https://www.ad.nl/lelystad/bruins-kaart-mogelijkheid-24-uurs-spoedhulp-in-lelystad-alsnog-aan%7Ea527363c9/
Views: 19.789
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Views: 1.577

Bruins krabbelt terug over seh en acute verloskunde Lelystad
Bart Kiers
Toch komt er hoogstwaarschijnlijk geen acute verloskunde en een volwaardige seh in Lelystad. De
doorstartpartijen, St Jansdal in Harderwijk en het Antonius Ziekenhuis in Sneek, zien dat niet zitten. Dat hebben
ze laten weten aan de curator en de minister, schrijft de minister aan de Kamer. Er is nu al een tekort aan
gespecialiseerde ...

  https://www.zorgvisie.nl/bruins-krabbelt-terug-over-seh-en-acute-verloskunde-lelystad/  Views: 1.478

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee (Flevopost)
Lelystad - Vanuit Den Haag komt voorlopig geen directe hulp voor het behoud van spoedeisende hulp en acute
verloskunde in Lelystad. Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St
Jansdal voor de doorstart van MC Zuiderzee.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23938279

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Kees Bakker
Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St Jansdal voor de
doorstart van MC Zuiderzee. Dat blijkt uit een Kamerdebat dat woensdagmiddag is gehouden. De oppositie
sleep daar de messen en had felle kritiek op zorgminister Bruno Bruins, de regeringspartijen zijn er van
overtuigd dat de minister doe

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/559737/geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee.html  Views: 290
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Minister Bruins wil stapje voor stapje meer spoedzorg
Omroep Flevoland

Minister Bruins zal dat onder de aandacht brengen van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk dat de zorg in
Lelystad overneemt.

  http://youtube.com/watch?v=MWBdrLFyb6E  Views: 2.449

Ziekenhuiszorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk
overleg inzake het faillissement van ziekenhuizen
Nr. 150 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 november 2018 De vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Medische
Zorg over de brief van 15 november 2018 over antwoorden op aanvullende vragen commissie over de gestuurde brieven
en antwoorden inzake ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-150.html

Bruins: ik breek geen belofte over IJsselmeerziekenhuizen
"Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en
ik kan partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet
in de lucht willen. Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om". Slotervaart Inmiddels heeft het OLVG-
ziekenhuis in ...

  https://nos.nl/artikel/2260239-bruins-ik-breek-geen-belofte-over-ijsselmeerziekenhuizen.html  Views: 72.574
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"Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om". Slotervaart Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in ...

  http://www.headlines.nl/17430471/Bruins-ik-breek-geen-belofte-over-IJsselmeerziekenhuizen/

Inbreng van een schriftelijk overleg over de antwoorden op aanvullende vragen
commissie over de gestuurde brieven en antwoorden inzake het faillissement van
ziekenhuizen (Kamerstuk 31016-146)
2018D55306 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister voor
Medische Zorg over de brief van 15 november 2018 inzake Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de
gestuurde brieven ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D55306.html

‘Sluiten verloskunde Lelystad is dieptepunt voor de zorg van vrouwen in Nederland’
” Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St
Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de
Antonius Zorggroep volgens de curatoren “zeer realistisch” is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/sluiten-verloskunde-lelystad-is-dieptepunt-voor-de-zorg-van-vrouwen-in-
nederland/
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Ziekenhuiszorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid van Gerven,
gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over stand
van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart
met de curatoren, medische staf en Zilveren Kruis, en naar aanleiding van informatie die ik heb gekregen van ziekenhuis
St Jansdal en de Antonius Zorggroep. En naar aanleiding van een gesprek op 20 november jl. met de betrokken partijen
over het MC Slotervaart. Met deze brief voldoe ik ook aan uw verzoek uit de regeling van werkzaamheden van 14

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-149.html

Verpleegkundigen reageren woedend op minister: 'Er is wèl voldoende personeel'
Stijgende onzekerheid Sinds op 13 november werd medegedeeld dat het St Jansdal de enige overgebleven
kandidaat was waar de curator mee verder ging, is er radiostilte en stijgt de onzekerheid onder de
medewerkers. 'Als je afhankelijk bent van je inkomen om de huur/ hypotheek te betalen en aan andere
verplichtingen te voldoen, heb je niet de luxe ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/21/verpleegkundigen-reageren-woedend-op-minister-er-is-wel-voldoende-
personeel
Views: 439
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Stijgende onzekerheid Sinds op 13 november werd medegedeeld dat het St Jansdal de enige overgebleven
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personeel.html
Views: 290

Personeel MC Zuiderzee: ‘Info Bruins feitelijk onjuist'
Remco Regterschot
‘Wij willen de minister, de zorgverzekeraar, in het bijzonder het Zilveren Kruis, directie van St Jansdal uit
Harderwijk, directie van St Antonius in Sneek en onze curatoren laten weten dat we ons door de brief van de
minister in de kou voelen staan, maar dat we desondanks nog steeds klaar staan en draagvlak hebben voor
een volwaardige ...

  https://www.ad.nl/lelystad/personeel-mc-zuiderzee-info-bruins-feitelijk-onjuist-br%7Ea44beef5/  Views: 19.789
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‘Wij willen de minister, de zorgverzekeraar, in het bijzonder het Zilveren Kruis, directie van St Jansdal uit
Harderwijk, directie van St Antonius in Sneek en onze curatoren laten weten dat we ons door de brief van de
minister in de kou voelen staan, maar dat we desondanks nog steeds klaar staan en draagvlak hebben voor
een volwaardige doorstar

  https://www.destentor.nl/lelystad/personeel-mc-zuiderzee-info-bruins-feitelijk-onjuist~a44beef5/  Views: 1.577

Artsen en politici bezorgd om uitblijven volwaardig ziekenhuis Lelystad
Ivy Sangers
Krapte op de arbeidsmarkt De minister bevestigt in de brief dat het St Jansdal uit Harderwijk het ziekenhuis in
Lelystad en de polikliniek in Dronten wil overnemen. In Lelystad zouden patiënten terecht kunnen voor alle
poliklinische zorg en laagcomplexe operaties. In totaal gaat het om 70 tot 80 procent van de totale
ziekenhuiszorg ...

  https://www.zorgvisie.nl/artsen-en-politici-bezorgd-om-uitblijven-volwaardig-ziekenhuis-lelystad/  Views: 1.478
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Lees terug: blog over debat met minister Bruins over spoedhulp
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar hij uiteindelijk zei hij
dat hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet ...

  https://www.ad.nl/lelystad/lees-terug-blog-over-debat-met-minister-bruins-over-spoedhulp%7Ea0929ea7/
Views: 19.789

Bruins kaart mogelijkheid opening 24-uurs spoedhulp aan bij St Jansdal
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar hij uiteindelijk zei hij
dat hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/bruins-kaart-mogelijkheid-opening-24-uurs-
spoedhulp-aan-bij-st-jansdal~a0929ea7/
Views: 1.577

Lees terug: blog over debat met minister Bruins over spoedhulp
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar hij uiteindelijk zei hij
dat hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/lees-terug-blog-over-debat-met-minister-bruins-over-spoedhulp~a0929ea7/
Views: 1.577

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen: dit is wat we nu weten (De Stentor Flevoland)
St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor
Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is wat we nu
weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23937240

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen: dit is wat we nu weten
Ingrid Willems
St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor
Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is
wat we nu weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Lelystad en Dronten Plannen St Jansdal
Stel, ik woon in Lelystad, ...

  https://www.ad.nl/lelystad/doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-dit-is-wat-we-nu-weten%7Ea9250e20/  Views: 19.789

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen: dit is wat we nu weten
Ingrid Willems
St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor
Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is
wat we nu weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Lelystad en Dronten Plannen St Jansdal
Stel, ik woon in Lelystad, ka

  https://www.destentor.nl/lelystad/doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-dit-is-wat-we-nu-weten~a9250e20/  Views: 1.577
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Politici in Lelystad boos over verdwijnen van spoedeisende hulp
”Wij dringen er bij St Jansdal en de zorgverzekeraar op aan dat er nogmaals gekeken wordt naar de
mogelijkheden voor 24/7 spoedeisende hulp Ina Adema, burgemeester Lelystad Jack Schoone van Leefbaar
Lelystad, de tweede partij van de gemeente, overweegt maandagochtend de A6 te blokkeren, ‘als dat nodig is’,
zo zei hij tegen Omroep Flevoland ...

  https://www.trouw.nl/home/politici-in-lelystad-boos-over-verdwijnen-van-spoedeisende-hulp%7Ea631e95a/
Views: 6.059

Volwaardig ziekenhuis in Lelystad verdwijnt | RTLZ
Mathijs Smit
Sinds vorige week onderhandelen de curatoren alleen nog met het St Jansdal ziekenhuis uit Harderwijk, dat het beste
plan voor een voortzetting had. Geen volwaardig ziekenhuis Het St Jansdal had echter al benadrukt geen volwaardig
ziekenhuis in Lelystad in de lucht te willen houden. Volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde zouden niet ...

  https://www.rtlz.nl/business/artikel/4492346/ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-doorstart-geen-volwaardig-ziekenhuis
Views: 2.635

'Wél voldoende personeel voor volwaardig ziekenhuis'
verpleegkundigen van het MC Zuiderzee in Lelystad woensdag aan onder anderen minister Bruins voor Medische Zorg,
de curatoren en de directie van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Volgens de verpleegkundigen is eerder deze
maand via een enquête aangetoond dat 80% van de...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-wel-voldoende-personeel-voor-volwaardig-ziekenhuis-039/2878729

Ook Urk boos na brief Bruins
Remco Regterschot
Jammer genoeg zonder het gewenste resultaat‘’. De wethouder begrijpt dat het ziekenhuisdossier een lastig
dossier is, waarbij het mooi is dat het Harderwijkse St Jansdal delen van het ziekenhuis wil overnemen. ,,Wij
zijn echter enorm teleurgesteld dat het plan voor doorstart van het ziekenhuis geen volwaardige
spoedeisende hulp en geen ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/ook-urk-boos-na-brief-bruins~a2311b35/  Views: 1.577

Tweede Kamer debatteert vanmiddag over ziekenhuiszorg in Dronten en Lelystad
met de curatoren, medische staf en Zilveren Kruis, en naar aanleiding van informatie die ik heb gekregen van
ziekenhuis St Jansdal en de Antonius Zorggroep. En naar aanleiding van een gesprek op 20 november jl. met de
betrokken partijen over het MC Slotervaart. Met deze brief voldoe ik ook aan uw verzoek uit de regeling van
werkzaamheden van 14 ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/tweede-kamer-debatteert-vanmiddag-over-ziekenhuiszorg-in-dronten-en-lelystad

‘Argumenten minister voor sluiting spoedzorg Lelystad zijn onjuist’
De twee kleine ziekenhuizen die delen van IJsselmeerziekenhuizen willen overnemen (Sint Jansdal en
Antonius), en de betrokken zorgverzekeraar Zilveren Kruis, zeggen dat 24/7 spoedeisende hulp in Lelystad
te duur is. Patiënten kunnen volgens hen naar Harderwijk, Sneek, Zwolle of Almere. De minister moet ook op
de informatie van de curator varen: ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/21/argumenten-minister-voor-sluiting-spoedzorg-lelystad-zijn-onjuist-a2755985
Views: 19.214

Volwaardige SEH en acute verloskunde niet mogelijk in Lelystad
Deze ziekenhuizen vallen binnen de norm voor aanrijtijden van ambulances. Als het goed is, neemt het St.
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk wel de poliklinieken in Lelystad over. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bekijkt de
mogelijkheden voor een eerstelijns geboortecentrum in de stad.  A6 blokkeren Dat de acute zorg in Lelystad niet
meer volwaardig ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45643-volwaardige-seh-en-acute-verloskunde-niet-mogelijk-in-
lelystad.html
Views: 496
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Bruins acht spoedeisende hulp en verloskunde niet haalbaar
’ Mocht dat personeelstekort in de toekomst zijn opgelost, dan wil het St Jansdal wel weer terugkeer van een
bepaalde vorm van spoedzorg overwegen. Spoedpost Uit gesprekken die hij heeft gehad met allerlei
betrokkenen denkt de minister dat Lelystad bij een doorstart van het ziekenhuis ongeveer 70 tot 80 procent
van de eerdere zorg kan ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/21/bruins-acht-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-niet-haalbaar  Views: 439

“Overname zorg Noordoostpolder door Antonius Zorggroep heel realistisch”
Henk van der Veer
Daarmee worden de ziekenhuizen in Sneek,, Heerenveen en Almere bedoeld. Geen spoedeisende hulp Het
ziekenhuis in Lelystad zou door het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk worden overgenomen. Er komt geen
volwaardige afdeling spoedeisende hulp. De minister zegt met klam dat de onderhandelingen nog lopen, maar
volgens hem is het “zeer ...

  https://www.grootsneek.nl/2018/11/21/overname-zorg-noordoostpolder-door-antonius-zorggroep-heel-realistisch/

Pensioenoverleg loopt spaak, FNV stapt op · LINDA.
Justine Wouterson
Het MC Zuiderzee-ziekenhuis is onderdeel van de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Het St. Jansdal-ziekenhuis
in Harderwijk wil het ziekenhuis in Lelystad overnemen. De curatoren en verzekeraar Zilveren Kruis zijn
positief over het plan voor overname. Hierin komen in Lelystad en Emmeloord spoedposten waar overdag en
‘s avonds eenvoudig letsel ka

  https://www.lindanieuws.nl/nieuws/linda-ochtendnieuws-nieuws/pensioenoverleg-loopt-spaak-fnv-stapt-op/
Views: 27.556

Bij doorstart kan groot deel zorg in Lelystad blijven
anp
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis
St Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk
door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren ‘zeer realistisch’ is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis
in Sneek en ee

  https://www.nd.nl/nieuws/nederland/bij-doorstart-kan-groot-deel-zorg-in-lelystad.3194750.lynkx  Views: 538

Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is ´zeer realistisch´
Lelystad - Hoewel de curatoren een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen met zowel St Jansdal (Harderwijk) als de
Antonius Zorggroep (Sneek) als zeer realistisch zien - zo liet minister Bruins de Tweede Kamer vanavond weten - is er
nog altijd geen witte rook. Daarover is de Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55939426/doorstart-van-ziekenhuis-in-lelystad-is-zeer-realistisch.html

Kritiek op plannen Bruins voor MC IJsselmeer
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Brandbrief Personeel van MC IJsselmeer reageerde
eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36649-kritiek-op-plannen-bruins-voor-mc-ijsselmeer.html

Lelystad reageert teleurgesteld op verdwijnen acute zorg
Bruins maakte dinsdagavond bekend dat het grootste gedeelte van de zorg van het failliete IJsselmeerziekenhuizen
waarschijnlijk kan worden overgenomen door ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk. Tegelijkertijd liet hij de Tweede Kamer
weten dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde daar niet toe zullen behoren. De raadsleden in Lelystad menen ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36639-lelystad-reageert-teleurgesteld-op-verdwijnen-acute-zorg.html
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Kamerleden kritisch over verdwijnen acute zorg uit Lelystad
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/21/339022-kamerleden-kritisch-over-verdwijnen-acute-zorg-uit-lelystad.html

Waarom kon minister Bruins de spoedeisende hulp in Lelystad niet redden?
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/21/339157-waarom-kon-minister-bruins-de-spoedeisende-hulp-in-lelystad-niet-
redden-2.html

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/denhaag/2018/11/21/338985-geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee.html

Kamerleden kritisch over verdwijnen acute zorg uit Lelystad
Sophie Broersen
Bruins: ‘Ik kan de bieders niet dwingen om zorg te leveren. Wat ze bieden moet ook uitvoerbaar zijn.’ St Jansdal wil in
Lelystad een poliklinische zorg bieden en een post die overdag en in de avond laagcomplexe spoedeisende zorg biedt.
Acute verloskunde kan het St Jansdal niet op deze locatie bieden. De Antonius Zorggroep wil de continuïteit

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kamerleden-kritisch-over-verdwijnen-acute-zorg-uit-
lelystad.htm
Views: 3.659

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/denhaag/2018/11/21/339125-geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee-4.html

Geen spoedzorg meer in Lelystad
Linda J. Rusk
Minister Bruins zal dat onder de aandacht brengen van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk dat de zorg in Lelystad
overneemt. PVV-Kamerlid Fleur Agema voelt zich bedrogen. Volgens haar schuift Bruins de verantwoordelijkheid af op de
curatoren en de zorgverzekeraars die geen heil zien in het openhouden van een volwaardig ziekenhuis ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/21/338964-geen-spoedzorg-meer-in-lelystad.html

Ook Urk boos na brief Bruins
Linda J. Rusk
De provincie doet een nadrukkelijk beroep op de minister om zo snel mogelijk met St Jansdal en zorgprofessionals in
gesprek te gaan over alternatieve mogelijkheden voor complexe spoedeisende hulp en acute verloskunde. De provincie
kondigt aan zelf een onderzoek te gaan doen naar de zorg in Flevoland, zodat die voor de toekomst goed is geregeld ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/21/338930-ook-urk-boos-na-brief-bruins.html
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http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/21/338930-ook-urk-boos-na-brief-bruins.html


Meerderheid zorg blijft beschikbaar in ziekenhuis Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius
Zorggroep volgens de curatoren 'zeer realistisch' is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en een ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/meerderheid-zorg-blijft-beschikbaar-in-ziekenhuis-lelystad/

Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is `zeer realistisch´ (De Stentor Flevoland)
Hoewel de curatoren een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen met zowel St Jansdal (Harderwijk) als de Antonius
Zorggroep (Sneek) als zeer realistisch zien - zo liet minister Bruins de Tweede Kamer vanavond weten - is er nog altijd
geen witte rook. Daarover is de Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep verbaasd.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23935354

Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is ‘zeer realistisch’
Ingrid Willems
Hoewel de curatoren een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen met zowel St Jansdal (Harderwijk) als de
Antonius Zorggroep (Sneek) als zeer realistisch zien – zo liet minister Bruins de Tweede Kamer vanavond
weten – is er nog altijd geen witte rook. Daarover is de Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen van de
MC Groep verbaasd ...

  https://www.ad.nl/lelystad/doorstart-van-ziekenhuis-in-lelystad-is-zeer-realistisch%7Eaa7d037d/  Views: 20.024

Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is ‘zeer realistisch’
de Stentor
Hoewel de curatoren een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen met zowel St Jansdal (Harderwijk) als de
Antonius Zorggroep (Sneek) als zeer realistisch zien – zo liet minister Bruins de Tweede Kamer vanavond
weten – is er nog altijd geen witte rook. Daarover is de Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen van de MC
Groep verbaasd.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2244717-curatoren-en-verzekeraar-positief-over-plannen-st-jansdal-voor-ziekenhuis-
lelystad

Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is ‘zeer realistisch’
Ingrid Willems
Hoewel de curatoren een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen met zowel St Jansdal (Harderwijk) als de
Antonius Zorggroep (Sneek) als zeer realistisch zien – zo liet minister Bruins de Tweede Kamer vanavond
weten – is er nog altijd geen witte rook. Daarover is de Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen van de
MC Groep verbaasd ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/doorstart-van-ziekenhuis-in-lelystad-is-zeer-realistisch~aa7d037d/  Views: 1.577

Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is 'zeer realistisch'
Hoewel de curatoren een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen met zowel St Jansdal (Harderwijk) als de Antonius
Zorggroep (Sneek) als zeer realistisch zien – zo liet minister Bruins de Tweede Kamer vanavond weten – is er nog altijd
geen witte rook. Daarover is de Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep verbaasd.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/979586/doorstart-van-ziekenhuis-in-lelystad-is-zeer-realistisch

Spoedeisende hulp en verloskunde verdwijnen uit ziekenhuis Lelystad
Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld. Het St. Jansdal-
ziekenhuis in Harderwijk wil het ziekenhuis in Lelystad, dat eind oktober failliet ging, overnemen. De curatoren
en verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over het plan voor overname. Volgens het plan komen in Lelystad en
Emmeloord spoedposten ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/spoedeisende-hulp-en-verloskunde-verdwijnen-uit-ziekenhuis-
lelystad~b7254dab/
Views: 12.180
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Spoedeisende hulp en verloskunde verdwijnen uit ziekenhuis Lelystad | De Volkskrant
Het St. Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk wil het ziekenhuis in Lelystad, dat eind oktober failliet ging, overnemen.
De curatoren en verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over het plan voor overname. Volgens het plan komen in
Lelystad en Emmeloord spoedposten waar overdag en ‘s avonds eenvoudig letsel kan worden behandeld, zoals
breuken en ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/spoedeisende-hulp-en-verloskunde-verdwijnen-uit-ziekenhuis-
lelystad~b7254dab/
Views: 12.180

"Overname zorg Noordoostpolder door Antonius Zorggroep heel realistisch"
Daarmee worden de ziekenhuizen in Sneek,, Heerenveen en Almere bedoeld. Het ziekenhuis in Lelystad zou
door het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk worden overgenomen. Er komt geen volwaardige afdeling
spoedeisende hulp. De minister zegt met klam dat de onderhandelingen nog lopen, maar volgens hem is het
"zeer waarschijnlijk" dat de medisch ...

  https://www.omropfryslan.nl/nieuws/849639-overname-zorg-noordoostpolder-door-antonius-zorggroep-heel-realistisch
Views: 1.945

"Oername soarch Noardeastpolder troch Antonius Zorggroep tige realistysk"
Dy stean bygelyks yn Snits, It Hearrenfean en Almere. It sikehûs yn Lelystêd soe oernommen wurde troch it
Sint Jansdal-sikehûs yn Hurderwyk. Der komt gjin folweardige ôfdieling spoedeaskjende help. De minister seit
mei klam dat de ûnderhannelingen noch rinne, mar neffens him is it "zeer waarschijnlijk" dat de medysk-
spesjalistyske basissoarc

  https://www.omropfryslan.nl/nijs/849637-oername-soarch-noardeastpolder-troch-antonius-zorggroep-tige-realistysk
Views: 1.945

Geen volledige spoedzorg en verloskunde bij doorstart ziekenhuis Lelystad
NRC
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is momenteel de enige kandidaat om het failliete ziekenhuis over te nemen.
Daarbij zouden 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken gewaarborgd zijn....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/206678/201811/geen-volledige-spoedzorg-en-verloskunde-bij-doorstart-
ziekenhuis-lelystad

Geen volledige spoedzorg en verloskunde bij doorstart ziekenhuis Lelystad
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is momenteel de enige kandidaat om het failliete ziekenhuis over te nemen.
Daarbij zouden 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken gewaarborgd zijn. Bij de mogelijke doorstart van het
IJsselmeerziekenhuis in Lelystad ontbreken in ieder geval een volwaardige spoedzorg en acute verloskunde ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/geen-volledige-spoedzorg-en-verloskunde-bij-doorstart-ziekenhuis-
lelystad/2878069

Spoedzorg Noordoostpolder naar Antonius Sneek
Saskia van WesthreenenVerslaggever. Politiek. Mensen. Economie. Den Haag. Heerenveen.
Antonius springt in het gat dat het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad achterlaat. Waar
St Jansdal uit Harderwijk de zuidelijke Flevopolder gaat bedienen, doet Antonius dit voor de noordelijke helft.
Bruins noemt het plan zeer kansrijk. De curatoren en de verzekeraars werken het met Antonius verder uit ...

  https://www.lc.nl/friesland/Spoedzorg-Noordoostpolder-naar-Antonius-Sneek-23843129.html
Views: 2.515

Geen volledige spoedzorg en verloskunde bij doorstart ziekenhuis Lelystad
nrc.nl
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is momenteel de enige kandidaat om het failliete ziekenhuis over te nemen.
Daarbij zouden 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken gewaarborgd zijn.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3936946/geen-volledige-spoedzorg-en-verloskunde-bij-doorstart-
ziekenhuis-lelystad
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Burgemeester Lelystad: vrouw moet veilig kunnen bevallen
Ingrid Willems
Daar moeten de voorwaarden voor zijn. Verder ben ik er wel positief over dat het St Jansdal zoveel mogelijk in
stand wil houden, ik hoop dat partijen er zo snel mogelijk uit komen.’’ Minister Bruins heeft de Tweede Kamer
laten weten dat een nachtelijke SEH-post en Acute Verloskunde er niet in zitten bij het door te starten
ziekenhuis in ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/burgemeester-lelystad-vrouw-moet-veilig-kunnen-
bevallen~a7dbc5b7/
Views: 1.577

Bruins acht spoedeisende hulp en verloskunde niet haalbaar
Kees Bakker
’ Mocht dat personeelstekort in de toekomst zijn opgelost, dan wil het St Jansdal wel weer terugkeer van een
bepaalde vorm van spoedzorg overwegen. Spoedpost Uit gesprekken die hij heeft gehad met allerlei
betrokkenen denkt de minister dat Lelystad bij een doorstart van het ziekenhuis ongeveer 70 tot 80 procent
van de eerdere zorg kan ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/559610/bruins-acht-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-niet-haalbaar.html
Views: 294

Meeste zorg blijft behouden na doorstart failliet ziekenhuis Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius
Zorggroep volgens de curatoren “zeer realistisch” is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en ee

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/meeste-zorg-blijft-behouden-na-doorstart-failliet-ziekenhuis-lelystad/

Curatoren en verzekeraar positief over plannen St Jansdal voor ziekenhuis Lelystad
Deel dit artikel: De curatoren en verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de doorstartplannen van het
Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor het ziekenhuis in Lelystad. Als de doorstart van de failliete MC
IJsselmeerziekenhuizen slaagt, blijven inwoners er terechtkunnen voor 70 tot 80 procent van de
ziekenhuisbezoeken ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2378715/Curatoren-en-verzekeraar-positief-over-plannen-St-Jansdal-voor-
ziekenhuis-Lelystad
Views: 5.014

Antonius Zorggroep dichtbij overname ziekenhuiszorg in Noordoostpolder
Het ziekenhuis van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad wordt waarschijnlijk overgenomen door St Jansdal uit
Harderwijk.

  https://www.lc.nl/friesland/Antonius-Zorggroep-dichtbij-overname-ziekenhuiszorg-in-Noordoostpolder-23842978.html
Views: 2.515

Geen volledige spoedzorg en verloskunde bij doorstart ziekenhuis Lelystad
Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Het
Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is momenteel de enige kandidaat om het failliete ziekenhuis over te
nemen. De gesprekken met de curatoren zijn in volle gang, zo laat Bruins weten. St Jansdal wil volgens hem
in Lelystad komen tot een ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/20/geen-volledige-spoedzorg-en-verloskunde-bij-doorstart-ziekenhuis-lelystad-
a2755941
Views: 19.567
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Bruins: spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad gestopt
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. De overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de
Antonius Zorggroep is volgens de curatoren "zeer realistisch''. Bekijk ookSerieuze overname-kandidaten
ziekenhuis Lelystad, minister 'hoopvol e

  https://nos.nl/artikel/2260149-bruins-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-lelystad-gestopt.html  Views: 72.574

Bruins: spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad gestopt
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
voor Lelystad heeft. De overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep is volgens de
curatoren "zeer realistisch''.

  http://www.headlines.nl/17429837/Bruins-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-Lelystad-gestopt/

Behoud volwaardig ziekenhuis Lelystad onmogelijk
Het is niet haalbaar om in Lelystad een ziekenhuis overeind te houden met volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en
acute verloskunde. Als de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal lukt, dan is alleen een ziekenhuis
met een spoedpost mogelijk. Dat meldt minister Bruno Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Later meer.

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/behoud-volwaardig-ziekenhuis-lelystad-onmogelijk/2877952

Spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar voor ziekenhuis Lelystad
als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor
Lelystad heeft.  Onvoldoende personeel Minister Bruins ... Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal is de
belangrijkste kandidaat om de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad over te nemen. Verzekeraar
Zilveren Kruis ...

  https://www.ad.nl/lelystad/spoedeisende-hulp-en-acute-verloskunde-niet-haalbaar-voor-ziekenhuis-
lelystad%7Eaa9a1358/
Views: 20.024

Spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar voor ziekenhuis Lelystad
als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor
Lelystad heeft. Onvoldoende personeel Minister Bruins ... Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal is de
belangrijkste kandidaat om de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad over te nemen. Verzekeraar
Zilveren Kruis ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/spoedeisende-hulp-en-acute-verloskunde-niet-haalbaar-voor-ziekenhuis-
lelystad~aa9a1358/
Views: 1.577

Spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar voor ziekenhuis Lelystad
als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor
Lelystad heeft. Onvoldoende personeel Minister Bruins ... Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal is de
belangrijkste kandidaat om de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad over te nemen. Verzekeraar
Zilveren Kruis ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/spoedeisende-hulp-en-acute-verloskunde-niet-
haalbaar-voor-ziekenhuis-lelystad~aa9a1358/
Views: 1.577

Spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar voor ziekenhuis Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft.  Minister Bruno Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in
de Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren ,,zeer realistisch’' is. In
Lelystad blijft alle poliklinische ...

  https://www.ad.nl/lelystad/spoedeisende-hulp-en-acute-verloskunde-niet-haalbaar-voor-ziekenhuis-
lelystad%7Eaa9a1358/
Views: 20.024
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Meeste zorg blijft in ziekenhuis Lelystad, maar spoedhulp niet
als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor
Lelystad heeft. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende ... Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal is de
belangrijkste kandidaat om de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad over te nemen. Verzekeraar
Zilveren Kruis ...

  https://www.ad.nl/binnenland/meeste-zorg-blijft-in-ziekenhuis-lelystad-maar-spoedhulp-niet%7Eaeefbaaa/
Views: 20.024

‘Teleurstellend dat spoedhulp niet in ziekenhuis Lelystad blijft’
Marlies van Leeuwen
als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor
Lelystad heeft. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende ... Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal is de
belangrijkste kandidaat om de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad over te nemen. Verzekeraar
Zilveren Kruis ...

  https://www.ad.nl/binnenland/teleurstellend-dat-spoedhulp-niet-in-ziekenhuis-lelystad-blijft%7Eaeefbaaa/
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Meeste zorg blijft in ziekenhuis Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
voor Lelystad heeft. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde zijn er voorlopig niet
haalbaar. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft dit laten weten aan de Tweede Kamer ...

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/meeste-zorg-blijft-in-ziekenhuis-lelystad-1.1529056  Views: 362

Antonius Zorggroep kandidaat voor overname zorgactiviteiten NOP en Urk
Dit staat los van de eventuele doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St
Jansdal. Direct na het uitspreken van het faillissement is een verkooptraject opgestart door de curatoren. Naar
aanleiding daarvan is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. Gezien het
belang van goede zorg i

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/559608/antonius-zorggroep-kandidaat-voor-overname-zorgactiviteiten-nop-en-
urk.html
Views: 294
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Minister Bruins: Bij doorstart ziekenhuis blijft meeste zorg in Lelystad
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voor Lelystad heeft. Bruins schrijft dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius
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Geen spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad
Er zijn te weinig kinderartsen in de regio en ook voor operatiekamers zijn er tekorten, laat hij aan het
parlement weten. Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal gaat wel de poliklinieken van het failliete
ziekenhuis in Lelystad overnemen. Ook beziet verzekeraar Zilveren Kruis of er wel een eerstelijns
geboortecentrum in de stad kan komen ...
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Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren "zeer realistisch" is. Deze
organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en een

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/minister-bruins-bij-doorstart-ziekenhuis-blijft-meeste-zorg-in-lelystad/ar-
BBPVmKH?li=BBoPOOe
Views: 15.944

Meeste zorg blijft in ziekenhuis Lelystad
ANP
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis
St Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk
door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren ,,zeer realistisch” is. Deze organisatie heeft al een
ziekenhuis in Sneek en een

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/meeste-zorg-blijft-in-ziekenhuis-lelystad/  Views: 394

Geen spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad
Als deze ingrepen ’s nachts moeten worden gedaan dan moet dan in ziekenhuizen elders in de omgeving.
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal gaat wel de poliklinieken van het failliete ziekenhuis in Lelystad
overnemen. Ook beziet verzekeraar Zilveren Kruis of er wel een eerstelijns geboortecentrum in de stad kan
komen. Mensen die in Lelystad e

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/geen-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-lelystad/ar-BBPVqSM?
li=BBoPMmi
Views: 15.944

Collectieve zorgverzekering via gemeente Dronten kost 136 of 149 euro per maand
Probleem is voorlopig wel, dat De Friesland nog geen contract heeft met diverse ziekenhuizen in de omgeving van
Dronten, waaronder St Jansdal in Harderwijk.

  https://dedrontenaar.nl/gemeente/collectieve-zorgverzekering-via-gemeente-dronten-kost-136-of-149-euro-per-maand
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Cliëntenraad verbaasd over uitblijven witte rook doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Ingrid Willems
’’ MC woordvoerder Geoffrey Rook laat vanochtend weten dat er vandaag naar alle waarschijnlijkheid nog
geen witte rook is te verwachten. Ook een woordvoerder van het St. Jansdal in Harderwijk, het ziekenhuis
waarmee nog wordt onderhandeld over een doorstart, kan niet zeggen in welke fase de onderhandelingen
zich momenteel bevinden ...

  https://www.destentor.nl/regio/clientenraad-verbaasd-over-uitblijven-witte-rook-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen~a9235bb1/
Views: 1.577

College blijft zorg ziekenhuis uiten
De curatoren van het ziekenhuis zijn nog in gesprek met het St. Jansdal over een eventuele doorstart.

  https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/15641-college-blijft-zorg-ziekenhuis-uiten

Meeste zorg blijft in ziekenhuis Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius
Zorggroep volgens de curatoren "zeer realistisch'' is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en een ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36629-meeste-zorg-blijft-in-ziekenhuis-lelystad.html

Minister Bruins: Bij doorstart ziekenhuis blijft meeste zorg in Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins schrijft dat ook de overname van de zorg in de
Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren "zeer realistisch" is. Deze
organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en een

  https://www.nu.nl/ondernemen/5584529/minister-bruins-bij-doorstart-ziekenhuis-blijft-meeste-zorg-in-lelystad.html
Views: 292.856

Minister Bruins: Bij doorstart ziekenhuis blijft meeste zorg in Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins schrijft dat ook de overname van de zorg in de
Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren "zeer realistisch" is. Deze
organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en ee

  https://www.nu.nl/ondernemen/5584529/minister-bruins-bij-doorstart-ziekenhuis-blijft-meeste-zorg-in-lelystad.html
Views: 292.856

Teleurstellend dat spoedhulp niet in ziekenhuis Lelystad blijft
Linda J. Rusk
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
voor Lelystad heeft. De overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep is volgens de
curatoren “zeer realistisch. De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050 ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/20/338601-teleurstellend-dat-spoedhulp-niet-in-ziekenhuis-lelystad-blijft.html

Geen spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad
Linda J. Rusk
Het is niet haalbaar om in Lelystad een ziekenhuis overeind te houden met volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en
acute verloskunde. Als de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal lukt, dan is alleen een ziekenhuis
met een spoedpost mogelijk.

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/20/338530-geen-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-in-lelystad.html
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Heb ik weer. - Computer Idee Forum
burgkop
Daar ging ik in mij bijna niksie koud en jas over mij heen in de ambulance, moeders op de luxe plaats voorin. Hoop gebel
onderweg naar ziekenhuis Harderwijk en een legertje personeel stond op ons op te wachten, met een arts die een
beslissing moest maken aan de hand van de filmpjes. Hij kon mij blijkbaar niet helpen en wij konden weer terug, met ...

  http://forum.computeridee.nl/showthread.php?t=82182&page=1  Views: 233

Curatoren en verzekeraar positief over plannen St Jansdal voor ziekenhuis Lelystad
LELYSTAD - De curatoren en verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de doorstartplannen van het
Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor het ziekenhuis in Lelystad. LELYSTAD - De curatoren en verzekeraar
Zilveren Kruis zijn positief over de doorstartplannen van het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor het
ziekenhuis in ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/curatoren-en-verzekeraar-positief-over-plannen-st-jansdal-voor-ziekenhuis-
lelystad/2878035

Curator wil alleen met St Jansdal in Harderwijk verder bij doorstart
IJsselmeerziekenhuizen
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de overgebleven kandidaat om de failliete IJsselmeerziekenhuizen van de
MC Groep over te nemen. Dit hebben de curatoren bekend gemaakt. Volgens MC woordvoerder Geoffrey Rook
bleek het St. Jansdal de partij die een substantieel deel van de zorg in de regio wil continueren, waarbij goede zorg
en veiligheid ...

  https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/18527/curator-wil-alleen-met-st-jansdal-in-harderwijk-verder-bij-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.aspx
Views: 14.157

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
2018 17:21 Update: 13-11-18 17:21 De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC
IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk verder te praten
over een doorstart.  Dit hebben de curatoren dinsdag bekendgemaakt. "Naar verwachting zal de uitkomst van
de onderhandelingen met Ziekenhuis ...

  https://www.nu.nl/economie/5570132/ziekenhuis-harderwijk-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 292.533

Doodsoorzaak baby bij kinderopvang Harderwijk nog onduidelijk
Teake Dijkstra
Ze zijn direct gaan reanimeren en hebben de hulpdiensten gewaarschuwd. Ambulances en de politie waren
snel aanwezig aan het Kruithuis, vlakbij het ziekenhuis St Jansdal. Een traumahelikopter landde op een
nabijgelegen terrein, maar werd niet gebruikt. Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar
het mocht allemaal niet baten ...

  https://www.destentor.nl/harderwijk/doodsoorzaak-baby-bij-kinderopvang-harderwijk-nog-onduidelijk~a92d5fa4/
Views: 1.555

Pas begin volgende week besluit over ziekenhuizen
De gesprekken met het St Jansdal ziekenhuis over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen verlopen goed en
vorderen gestaag, maar naar verwachting zullen ze pas begin volgende week worden afgerond. Dat laat de curator weten
in een persbericht. Er is deze week veel werk verzet, maar het is nog niet gelukt vandaag met een besluit te komen ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/pas-begin-volgende-week-besluit-over-ziekenhuizen/2872278

Begin volgende week duidelijkheid over doorstart ziekenhuis (Flevopost)
Lelystad - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen kunnen begin volgende week meer duidelijkheid geven
over een doorstart. De gesprekken hierover met het St Jansdal ziekenhuis verlopen `in een positieve sfeer`, aldus
woordvoerder Geoffrey Rook van de MC Groep op vrijdagmiddag.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23920368
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Begin volgende week duidelijkheid over doorstart ziekenhuis
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen kunnen begin volgende week meer duidelijkheid geven
over een doorstart. De gesprekken hierover met het St Jansdal ziekenhuis verlopen 'in een positieve sfeer',
aldus woordvoerder Geoffrey Rook van de MC Groep op vrijdagmiddag. De gesprekken over de doorstart van
MC IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/16/begin-volgende-week-duidelijkheid-over-doorstart-ziekenhuis  Views: 442

Begin volgende week duidelijkheid over doorstart ziekenhuis
Lelystad - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen kunnen begin volgende week meer
duidelijkheid geven over een doorstart. De gesprekken hierover met het St Jansdal ziekenhuis verlopen 'in
een positieve sfeer', aldus woordvoerder Geoffrey Rook van de MC Groep op vrijdagmiddag. De gesprekken
over de doorstart van MC ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/559181/begin-volgende-week-duidelijkheid-over-doorstart-ziekenhuis.html
Views: 292

Gesprekken over doorstart ziekenhuis Lelystad begin volgende week afgerond
DRONTEN - De gesprekken over een doorstart van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal uit Harderwijk
veropen in een positieve sfeer. De curatoren van het failliete ziekenhuis uit Lelystad verwachten de gesprekken
begin volgende week af te kunnen ronden. Afgelopen woensdag 14 november is de kliniek, waar mensen worden
opgenomen die een of ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/gesprekken-over-doorstart-ziekenhuis-lelystad-begin-volgende-week-afgerond

Lelystad - Pas begin volgende week besluit over ziekenhuizen
Omroep Flevoland
De gesprekken met het St Jansdal ziekenhuis over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen verlopen goed en
vorderen gestaag, maar naar verwachting zullen ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2242037192/lelystad-pas-begin-volgende-week-besluit-over-ziekenhuizen.html

Week 46: stijgende zorgpremies, MC Slotervaart & draagmoederschap
Nu is het enkel zak dat er een patiëntveilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in het ziekenhuis
plaatsvindt. Ondertussen is het St. Jansdal nog het enige ziekenhuis dat in de running is om de failliete
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Vrijdag gaan de curatoren met het Harderwijkse ziekenhuis in gesprek.
Bruins hoopt dat hier meteen

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/45581-week-46-stijgende-zorgpremies-mc-slotervaart-
draagmoederschap.html
Views: 481

Bruins hoopt op snel besluit ziekenhuis
De curatoren zijn alleen nog in gesprek met het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis over een mogelijke overname. "Ik zou
het heel mooi vinden als dat lukt, en anders de komende dagen. De tijd dringt wel...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/bruins-hoopt-op-snel-besluit-ziekenhuis/2871817

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.ad.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 19.849
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Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.tubantia.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 3.358

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.tubantia.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 3.358

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van
dat ,,spannende'' gesprek ...

  https://www.pzc.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad~a7dba244/  Views: 1.600

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.gelderlander.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 3.767

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.gelderlander.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 3.767

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.bd.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 3.734

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van
dat ,,spannende'' gesprek ...

  https://www.bd.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad~a7dba244/  Views: 3.734
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Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.bd.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 3.734

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.destentor.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad~a7dba244/  Views: 1.555

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-
lelystad~a7dba244/
Views: 1.555

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.bndestem.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 4.493

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.ed.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 4.219

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.ed.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 4.219

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.bndestem.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad%7Ea7dba244/  Views: 4.493
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Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van
dat ,,spannende'' gesprek ...

  https://www.bndestem.nl/politiek/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad~a7dba244/  Views: 4.493

'De tijd dringt voor doorstart failliete ziekenhuizen'
HARDERWIJK (ANP) De tijd voor een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen dringt, waarschuwt
minister Bruno Bruins. Ziekenhuis St Jansdal bespreekt op dit moment met de curatoren of het de Flevolandse
ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Minister Bruins wijst
erop dat er alleen maar meer ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/de-tijd-dringt-voor-doorstart-failliete-ziekenhuizen-513870

'De tijd dringt voor doorstart failliete ziekenhuizen'
HARDERWIJK (ANP) De tijd voor een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen dringt, waarschuwt
minister Bruno Bruins. Ziekenhuis St Jansdal bespreekt op dit moment met de curatoren of het de Flevolandse
ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Minister Bruins wijst
erop dat er alleen maar meer ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/de-tijd-dringt-voor-doorstart-failliete-ziekenhuizen-513871

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse ziekenhuis
St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst
zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat „spannende” gesprek ...

  http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad-1.1528037  Views: 349

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van
dat "spannende'' gesprek ...

  https://www.transport-online.nl/site/97359/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad/  Views: 1.119

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat
,,spannende'' gesprek ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-Lelystad-23824741.html  Views: 2.791

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat
,,spannende'' gesprek ...

  https://www.lc.nl/binnenland/Bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-Lelystad-23824738.html  Views: 2.450
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Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
ANP
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat
,,spannende” gesprek ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181116/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad/  Views: 1.028

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
ANP
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat
,,spannende'' gesprek ...

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad.3190279.lynkx  Views: 523

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
ANP Producties
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat
,,spannende'' gesprek ...

  https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20181116_12926500/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad  Views: 934

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen
kan overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat
,,spannende'' gesprek. ,,Ik zou het heel mooi vinden als dat vandaag lukt, en anders de komende dagen ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad  Views: 1.339

Curatoren verwachten vrijdag geen nieuws over IJsselmeerziekenhuizen
De hoop is nu gevestigd op begin volgende week, zegt de voorlichter die benadrukt dat de overnameinteresse van het St
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk serieus is. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) verklaarde vrijdag dat de tijd voor een
doorstart dringt. “Ik zou het heel mooi vinden als dat vandaag lukt, en anders de komende dagen”, aldus

  http://www.kijknieuws.nl/curatoren-verwachten-vrijdag-geen-nieuws-over-ijsselmeerziekenhuizen.php

Curatoren verwachten vrijdag geen nieuws over IJsselmeerziekenhuizen
NU.nl/ANP
De hoop is nu gevestigd op begin volgende week, zegt de voorlichter die benadrukt dat de interesse van het
St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk serieus is. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) verklaarde vrijdag dat de
tijd voor een doorstart dringt. "Ik zou het heel mooi vinden als dat vandaag lukt, en anders de komende
dagen", aldus de ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/other/curatoren-verwachten-vrijdag-geen-nieuws-over-ijsselmeerziekenhuizen/ar-
BBPLYrO
Views: 15.744

Bruins: 'Tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad'
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat
"spannende" gesprek ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45579-bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad.html
Views: 481
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Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
ANP Producties
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van
dat ,,spannende'' gesprek ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad/ar-BBPLZlX  Views: 15.744

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
ANP
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan
overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van
de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad/  Views: 386

Pijnlijk prostaatonderzoek sinds kort te vervangen door urinetest
De mannen worden door hun huisarts doorgestuurd na een verhoogde PSA-waarde, wat staat voor Prostaat
Specifiek Antigeen. PSA-waarde onder 10 Het Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk deed een test onder 138
mannen die zich melden met prostaatproblemen. Twee derde van de mannen konden na gebruik van de
SelectMDx-prostaatkankertest weer opgelucht ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45575-pijnlijk-prostaatonderzoek-sinds-kort-te-vervangen-door-
urinetest.html
Views: 481

Bruins: tijd dringt voor MC IJsselmeerziekenhuizen
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse ziekenhuis
St. Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst
zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen is ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36592-bruins-tijd-dringt-voor-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html

Bruins: tijd dringt voor MC IJsselmeerziekenhuizen
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse ziekenhuis
St. Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst
zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat "spannende" gesprek ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36592-bruins-tijd-dringt-voor-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html

Curatoren verwachten vrijdag geen nieuws over IJsselmeerziekenhuizen
ANP
De hoop is nu gevestigd op begin volgende week, zegt de voorlichter die benadrukt dat de
overnameinteresse van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk serieus is. Minister Bruno Bruins (Medische
Zorg) verklaarde vrijdag dat de tijd voor een doorstart dringt. "Ik zou het heel mooi vinden als dat vandaag lukt,
en anders de komende dagen", aldus de ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5576897/curatoren-verwachten-vrijdag-geen-nieuws-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 291.484

Curatoren verwachten vrijdag geen nieuws over IJsselmeerziekenhuizen
ANP
De hoop is nu gevestigd op begin volgende week, zegt de voorlichter die benadrukt dat de interesse van het
St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk serieus is. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) verklaarde vrijdag dat de
tijd voor een doorstart dringt. "Ik zou het heel mooi vinden als dat vandaag lukt, en anders de komende
dagen", aldus de ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5576897/curatoren-verwachten-vrijdag-geen-nieuws-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 291.484
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Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
Linda J. Rusk
De gesprekken met het St Jansdal ziekenhuis over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen verlopen goed en
vorderen gestaag, maar naar verwachting zullen ze pas begin volgende week worden afgerond. Dat laat de curator weten
in een persbericht. Er is deze week veel werk verzet, maar het is nog niet gelukt vandaag met een besluit te komen ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/16/336420-bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad.html

Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad
Linda J. Rusk
De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen. De gesprekken met het St Jansdal
ziekenhuis over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen verlopen goed en vorderen gestaag, maar naar
verwachting zullen ze pas begin volgende week worden afgerond. Curatoren verwachten vrijdag geen nieuws over ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/16/336279-minister-tijd-dringt-voor-doorstart-ziekenhuis-lelystad.html

Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad
ANP
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse ziekenhuis
St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst
zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen is he

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/bruins-tijd-dringt-voor-ziekenhuis-lelystad.htm
Views: 3.500

Minister: tijd dringt voor doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen
Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten. Het Harderwijkse ziekenhuis
St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst
zou nog deze week duidelijk moeten worden. Bruins wacht nog op de uitslag van dat 'spannende' gesprek ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/minister-tijd-dringt-voor-doorstart-mc-ijsselmeerziekenhuizen/

Gemist? Foutje met luchtalarm in Flevoland, Scania-personeel gaat toch weer staken
  Wachten op doorstart - MC-woordvoerder Geoffrey Rook verwacht deze week nog geen witte rook over de
doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen door het St. Jansdal in Harderwijk. Dit meldt hij desgevraagd.
Hij verwacht dat er meer tijd nodig is. Staking Scania - Het personeel van Scania in Zwolle en Meppel legt
morgen met steun van ...

  https://www.ad.nl/zwolle/gemist-foutje-met-luchtalarm-in-flevoland-scania-personeel-gaat-toch-weer-
staken%7Eaf6e4ef4/
Views: 19.983

Gemist? Foutje met luchtalarm in Flevoland, Scania-personeel gaat toch weer staken
  Wachten op doorstart - MC-woordvoerder Geoffrey Rook verwacht deze week nog geen witte rook over de
doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen door het St. Jansdal in Harderwijk. Dit meldt hij desgevraagd.
Hij verwacht dat er meer tijd nodig is. Staking Scania - Het personeel van Scania in Zwolle en Meppel legt
morgen met steun van ...

  https://www.tubantia.nl/zwolle/gemist-foutje-met-luchtalarm-in-flevoland-scania-personeel-gaat-toch-weer-
staken%7Eaf6e4ef4/
Views: 3.387

Gemist? Foutje met luchtalarm in Flevoland, Scania-personeel gaat toch weer staken
Wachten op doorstart - MC-woordvoerder Geoffrey Rook verwacht deze week nog geen witte rook over de
doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen door het St. Jansdal in Harderwijk. Dit meldt hij desgevraagd.
Hij verwacht dat er meer tijd nodig is. Staking Scania - Het personeel van Scania in Zwolle en Meppel legt
morgen met steun van vakbond

  https://www.destentor.nl/zwolle/gemist-foutje-met-luchtalarm-in-flevoland-scania-personeel-gaat-toch-weer-
staken~af6e4ef4/
Views: 1.561
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DeZwarteRidder
De patiënten met een PSA boven de 10 krijgen bij ons een mri-scan en alsnog biopten.” Van een groep van 138 mannen
die zich recent meldde in het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bleek twee derde, na inzet van de SelectMDx-
prostaatkankertest, weer naar huis te kunnen. Deze mannen kregen de mededeling dat zij een ’zeer laag risico’ op ...

  https://www.belegger.nl/Forum/Topic/1349042/152/MDxHealth_MDxHealth-nieuws-2018.aspx

DeZwarteRidder
De patiënten met een PSA boven de 10 krijgen bij ons een mri-scan en alsnog biopten.” Van een groep van 138 mannen
die zich recent meldde in het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bleek twee derde, na inzet van de SelectMDx-
prostaatkankertest, weer naar huis te kunnen. Deze mannen kregen de mededeling dat zij een ’zeer laag risico’ op ...

  https://www.iex.nl/Forum/Topic/1349042/152/MDxHealth-nieuws-2018.aspx  Views: 1.301

Met minimapolis van De Friesland kunnen Drontenaren alleen naar Zwolle
Het betekent dat verzekerden 20 tot 30 procent moeten bijbetalen als ze bijvoorbeeld naar het St Jansdal in
Harderwijk gaan. De Friesland is tot nu toe in deze regio alleen tot overeenstemming gekomen met het Isala-
ziekenhuis in Zwolle. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over. Bij maatschappijen als CZ en Menzis krijgen
verzekerden de ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/met-minimapolis-van-de-friesland-kunnen-drontenaren-alleen-naar-zwolle

Dronten: snelle zorg belangrijk voor Lowlands en Opwekking
Herre Stegenga
En: ‘Het is uw verantwoordelijkheid als minister om te zorgen voor voldoende dokters en ziekenhuizen’.
Dronten is blij met het St Jansdal in Harderwijk als mogelijke overnamekandidaat van de MC
IJsselmeerziekenhuizen. Wethouder Irene Korting spreekt van een 'stabiele partner’.

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/dronten-snelle-zorg-belangrijk-voor-lowlands-en-
opwekking~a139134b/
Views: 1.561

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen
Onderzoek mogelijkheden doorstart De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met
Ziekenhuis St Jansdal de mogelijkheden van een doorstart. Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de
voorkeur van de curatoren uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de zorg wenst te continueren
...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-145.html

St Jansdal kan de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen goed gebruiken
Arts en Apotheker.nl | Nieuws
St Jansdal kan de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen goed gebruiken Het ziekenhuis dat de IJsselmeerziekenhuizen
wil overnemen, is aan de kleine kant voor ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2242002295/st-jansdal-kan-de-patienten-van-de-ijsselmeerziekenhuizen-goed-
gebruiken.html

St Jansdal kan de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen goed gebruiken
trouw.nl
Het ziekenhuis dat de IJsselmeerziekenhuizen wil overnemen, is aan de kleine kant voor een eigen intensive care en
spoedhulp.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3932770/st-jansdal-kan-de-patinten-van-de-ijsselmeerziekenhuizen-
goed-gebruiken
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St Jansdal kan de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen goed gebruiken
Marten van de Wier
Een mozaïek van de barmhartige Samaritaan hangt prominent in de vergaderzaal van St Jansdal. Het ziekenhuis,
met nu 340 bedden, ontstond in de jaren zeventig uit een fusie tussen een katholieke zorginstelling en twee
protestants-christelijke. “Als je iemand ziet in nood, word je met ontferming bewogen”, zo duidt geestelijk
verzorger Huib van

  https://www.trouw.nl/samenleving/st-jansdal-kan-de-patienten-van-de-ijsselmeerziekenhuizen-goed-
gebruiken%7Ead135cb9/
Views: 6.059

St Jansdal kan de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen goed gebruiken
Trouw - Nederland
Het ziekenhuis dat de IJsselmeerziekenhuizen wil overnemen, is aan de kleine kant voor een eigen intensive care en
spoedhulp....

  https://www.rsscockpit.com/article/2242002217/st-jansdal-kan-de-patienten-van-de-ijsselmeerziekenhuizen-goed-
gebruiken.html

St Jansdal kan de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen goed gebruiken
Trouw
Het ziekenhuis dat de IJsselmeerziekenhuizen wil overnemen, is aan de kleine kant voor een eigen intensive care en
spoedhulp....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/159910/201811/st-jansdal-kan-de-pati%C3%ABnten-van-de-
ijsselmeerziekenhuizen-goed-gebruiken

Witte rook doorstart IJsselmeerziekenhuizen blijft nog even uit (De Stentor Flevoland)
MC woordvoerder Geoffrey Rook verwacht deze week nog geen witte rook over de doorstart van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen door het St. Jansdal in Harderwijk. Dit meldt hij desgevraagd.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23914990

Dronten wil dat 4,4 miljoen ook naar eerste hulp en verloskunde voor Dronten gaat
Wethouder Irene Korting vertelt positief te zijn over de gesprekken tussen de curatoren van MC
IJsselmeerziekenhuizen en St Jansdal over een doorstart. Ze noemt het ziekenhuis in Harderwijk ‘een stabiele
partner’. Tegelijkertijd beseft de wethouder dat het nog wel even duurt voordat de ziekenhuiszorg in Lelystad weer
op gang komt ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/dronten-wil-dat-4-4-miljoen-ook-naar-eerste-hulp-en-verloskunde-voor-dronten-gaat

Ook Antonius Zorggroep in gesprek met curatoren IJsselmeerziekenhuizen
Ivy Sangers
account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan Login of Maak een account aan Deze week lieten curatoren
weten alleen nog verder te praten met het St Jansdal in Harderwijk voor een doorstart van de ziekenhuizen.
Minister Bruins meldt in een Kamerbrief dat er tevens wordt gesproken met andere partijen die mogelijk deels
kunnen bijdragen aan ...

  https://www.zorgvisie.nl/antonius-zorggroep-in-gesprek-met-curatoren-over-overname-zorg-noordoostpolder-en-urk/
Views: 1.478

Witte rook doorstart IJsselmeerziekenhuizen blijft nog even uit
MC woordvoerder Geoffrey Rook verwacht deze week nog geen witte rook over de doorstart van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen door het St. Jansdal in Harderwijk. Dit meldt hij desgevraagd. ,,Honderd procent
zekerheid kan ik hierover niet geven maar de onderhandelingen hebben toch meer tijd nodig dan we eerder
deze week hadden verwacht ...

  https://www.destentor.nl/regio/witte-rook-doorstart-ijssemleerziekenhuizen-blijft-nog-even-uit~ae640429/
Views: 1.561
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Curatoren praten alleen met St Jansdal verder over doorstart Ijsselmeerziekenhuizen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is de belangrijkste overgebleven kandidaat om de IJsselmeerziekenhuizen
over te nemen en een doorstart mogelijk te maken, zo bericht Medisch Contact. In een persbericht laten de curatoren
weten dat er een groot aantal biedingen was en dat er gesprekken gevoerd zijn...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55808752/curatoren-praten-alleen-met-st-jansdal-verder-over-
doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html

Flevolandse Patiëntenfederatie wil aanschuiven bij gesprek over toekomst …
Linda J. Rusk
Inmiddels is alleen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk nog overgebleven als mogelijke overnamekandidaat. De
curatoren zijn dus met dat ziekenhuis in gesprek over de haalbaarheid en de invulling van de plannen. De regionale
cliënten- en patiëntenorganisaties zouden daar graag actiever bij betrokken worden. Ze bespraken vanochtend op een
doo

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/15/335876-flevolandse-patientenfederatie-wil-aanschuiven-bij-gesprek-over-
toekomst.html

Patiëntenraad St Jansdal waakt voor wachtlijsten door 'Lelystad'
Mocht het St Jansdal-ziekenhuis de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen, dan mag dat in Harderwijk niet leiden
tot langere wachtlijsten voor Gelderse patiënten. Dat vindt de Patiëntenraad van St Jansdal, die verder positief is over
eventuele hulp aan het ziekenhuis in Lelystad. St Jansdal scoort al jaren heel goed in lijstjes van pati ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-039-lelystad-
039/2868936

Lelystad - Patiëntenraad St Jansdal waakt voor wachtlijsten door 'Lelystad'
Omroep Flevoland
Mocht het St Jansdal-ziekenhuis de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen, dan mag dat in Harderwijk niet leiden
tot langere wachtlijsten voor Gelderse ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241975099/lelystad-patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-
lelystad.html

Patiëntenorganisaties Flevoland voelen zich te weinig gehoord
Inmiddels is alleen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk nog overgebleven als mogelijke
overnamekandidaat. De curatoren zijn dus met dat ziekenhuis in gesprek over de haalbaarheid en de invulling
van de plannen. De regionale cliënten- en patiëntenorganisaties zouden daar graag actiever bij betrokken
worden. Ze bespraken vanochtend op een doo

  https://nos.nl/artikel/2259248-patientenorganisaties-flevoland-voelen-zich-te-weinig-gehoord.html  Views: 71.675

Patiëntenorganisaties Flevoland voelen zich te weinig gehoord
Inmiddels is alleen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk nog overgebleven als mogelijke overnamekandidaat. De
curatoren zijn dus met dat ziekenhuis in gesprek over de haalbaarheid en de invulling van de plannen. De regionale
cliënten- en patiëntenorganisaties zouden daar graag actiever bij betrokken worden. Ze bespraken vanochtend op een
doo

  http://www.headlines.nl/17424728/Patientenorganisaties-Flevoland-voelen-zich-te-weinig-gehoord/

Minister: wederopbouw zorg gaat nog even duren
Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin licht hij toe dat de
curatoren in gesprek zijn met St Jansdal over een mogelijke overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Behalve met
het ziekenhuis in Harderwijk wordt met anderen...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/minister-wederopbouw-zorg-gaat-nog-even-duren/2868615
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Minister bevestigt nogmaals in brief financieel bij te willen dragen aan zorg in
Flevoland
Ingrid Willems
Hoe hoog die bijdrage is, vermeldt de minister niet. Bruins reageert hiermee op het bericht van de curatoren
om met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk een doorstart te bewerkstelligen. Bij die doorstart is het
behoud van de dure spoedeisende hulp en verloskundige zorg een heikel punt. De minister stelt bereid te
zijn daarin financieel te ...

  https://www.destentor.nl/regio/minister-bevestigt-in-brief-financieel-bij-te-willen-dragen-aan-zorg-in-flevoland~acd40681/
Views: 1.569

Minister bevestigt nogmaals in brief financieel bij te willen dragen aan zorg in
Flevoland
Ingrid Willems
Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins reageert hiermee op het bericht van de
curatoren om met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk een doorstart te bewerkstelligen. Bij die doorstart is
het behoud van de dure spoedeisende hulp en verloskundige zorg een heikel punt. De minister stelt bereid
te zijn daarin financieel ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/minister-bevestigt-nogmaals-in-brief-financieel-bij-
te-willen-dragen-aan-zorg-in-flevoland~acd40681/
Views: 1.569

Curatoren praten alleen met St. Jansdal over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Alleen het St. Jansdal uit Harderwijk is nog in de race om een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen
mogelijk te maken. De curatoren hebben besloten om niet door te gaan met andere gegadigden. Wat de exacte
uitkomsten van de overleggen tussen de curatoren en het St. Jansdal zijn, wordt later deze week
bekendgemaakt. Dit meldt NU.nl ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45540-curatoren-praten-alleen-met-st-jansdal-over-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 494

Curatoren praten alleen met St. Jansdal over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De Nationale Zorggids
Alleen het St. Jansdal uit Harderwijk is nog in de race om een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen mogelijk te
maken. De curatoren hebben besloten ...

  https://www.rsscockpit.com/article/2241971928/curatoren-praten-alleen-met-st-jansdal-over-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html

Antoniusziekenhuis Sneek: ‘Deze week gesprek met curator over Urk en
Noordoostpolder’
Ingrid Willems
Woordvoerder Jannet Jouwsma van het ziekenhuis in Sneek meldt dit desgevraagd. Gisteren lieten de
curatoren weten alleen nog verder te praten met het St Jansdal in Harderwijk voor een doorstart van de
ziekenhuizen. Waarschijnlijk betreft de doorstart dan alleen de vestiging in Lelystad en Dronten. Betrokken
partijen willen nog niets zeggen over d

  https://www.destentor.nl/regio/antoniusziekenhuis-sneek-deze-week-gesprek-met-curator-over-urk-en-
noordoostpolder~a93f5108/
Views: 1.569
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Woordvoerder Jannet Jouwsma van het ziekenhuis in Sneek meldt dit desgevraagd. Gisteren lieten de
curatoren weten alleen nog verder te praten met het St Jansdal in Harderwijk voor een doorstart van de
ziekenhuizen. Waarschijnlijk betreft de doorstart dan alleen de vestiging in Lelystad en Dronten. Betrokken
partijen willen nog niets zeggen over d

  https://www.destentor.nl/regio/st-antoniusziekenhuis-sneek-deze-week-gesprek-met-curator-over-urk-en-
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Views: 1.569
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Antoniusziekenhuis Sneek: ‘Deze week gesprek met curator over Urk en
Noordoostpolder’
Ingrid Willems
Woordvoerder Jannet Jouwsma van het ziekenhuis in Sneek meldt dit. Gisteren lieten de curatoren weten
alleen nog verder te praten met het St Jansdal in Harderwijk voor een doorstart van de ziekenhuizen.
Waarschijnlijk betreft de doorstart dan alleen de vestiging in Lelystad en Dronten. Betrokken partijen willen
nog niets zeggen over de ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/antoniusziekenhuis-sneek-deze-week-gesprek-
met-curator-over-urk-en-noordoostpolder~a93f5108/
Views: 1.569

Succesvolle kroegentocht voor ouders
De avond is in samenwerking met het ziekenhuis St. Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het
CJG, de GGD en de horeca Harderwijk georganiseerd.

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2370444/Succesvolle-kroegentocht-voor-ouders
Views: 5.004

Veel animo kroegentocht voor oudersin Harderwijk
De avond is in samenwerking met het ziekenhuis St. Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het
CJG, de GGD en de horeca Harderwijk georganiseerd.

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/veel-animo-kroegentocht-voor-oudersin-harderwijk-512834

Veel animo kroegentocht voor oudersin Harderwijk
De avond is in samenwerking met het ziekenhuis St. Jansdal, Tactus Verslavingszorg, politie Veluwe-West, het
CJG, de GGD en de horeca Harderwijk georganiseerd.

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/veel-animo-kroegentocht-voor-oudersin-harderwijk-512832

Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Profnews
De curatoren van de failliete ziekenhuiscombinatie MC IJsselmeerziekenhuizen hebben besloten exclusief met Ziekenhuis
St Jansdal uit Harderwijk verder te praten over een doorstart. The post Ziekenhuis Harderwijk enige kandidaat doorstart
IJsselmeerziekenhuizen appeared first on Profnews.nl....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/145715/201811/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen

Het beste ziekenhuis van de afgelopen 10 jaar
Herm Joosten
Rivas Beatrixziekenhuis, Gorichem 4. Wilhelmina Ziekenhuis, Assen 5. Elkerliek Ziekenhuis, Helmond, Deurne 6.
Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk 7. St Anna Ziekenhuis, Geldrop, Eindhoven 8. Ijsselland Ziekenhuis, Capelle aan den
Ijssel 9. Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen 10. Diakonessenhuis, Utrecht, Zeist, Doorn Top 10 Topklinische ...

  https://www.skipr.nl/blogs/id3732-het-beste-ziekenhuis-van-de-afgelopen-10-jaar.html

Deskundigen: Acute zorg in Lelystad onmisbaar
Linda J. Rusk
Maar ziekenhuis St Jansdal ziet dat niet gebeuren. Het St Jansdal in Harderwijk heeft afgelopen vrijdag plannen ingediend
om voortaan de zorg in midden Flevoland voor haar rekening te nemen omdat de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn
verklaard. Vorige week leek minister Bruno Bruins nog aan te sturen op de instandhouding van die zorg in ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/14/334795-deskundigen-acute-zorg-in-lelystad-onmisbaar-2.html

NEUTRAAL
14/11/2018
10:47
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
10:21
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
10:09
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
10:08
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
08:30
2 maanden
geleden

NEUTRAAL
14/11/2018
00:00
2 maanden
geleden

NEGATIEF
14/11/2018
00:00
2 maanden
geleden

Berichten 32

https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/antoniusziekenhuis-sneek-deze-week-gesprek-met-curator-over-urk-en-noordoostpolder~a93f5108/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2370444/Succesvolle-kroegentocht-voor-ouders
https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/veel-animo-kroegentocht-voor-oudersin-harderwijk-512834
https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/veel-animo-kroegentocht-voor-oudersin-harderwijk-512832
https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/145715/201811/ziekenhuis-harderwijk-enige-kandidaat-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.skipr.nl/blogs/id3732-het-beste-ziekenhuis-van-de-afgelopen-10-jaar.html
http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/14/334795-deskundigen-acute-zorg-in-lelystad-onmisbaar-2.html


Patiëntenraad St Jansdal waakt voor wachtlijsten door Lelystad
Linda J. Rusk
St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen Bruins schrijft in een Kamerbrief dat de enige
overgebleven bieder onvoldoende duidelijkheid kon verschaffen over belangrijke onderdelen van hun plannen. “Zo waren
er te veel vraagtekens rond zorginhoudelijke aspecten en rond de vastgoedcomponent van het plan ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/14/335112-patientenraad-st-jansdal-waakt-voor-wachtlijsten-door-lelystad.html

St Jansdal in onderhandeling om overname failliete ziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kan de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland mogelijk een doorstart
bezorgen. De curatoren onderzoeken de mogelijkheden op dit moment samen met St Jansdal. Dat is nu ook de
enige kandidaat. Het ziekenhuis heeft een groot aantal aanbiedingen ontvangen

  https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/18515/st-jansdal-in-onderhandeling-om-overname-failliete-
ziekenhuizen.aspx
Views: 15.529
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