
Berichten
Droomreis werd Spaanse nachtmerrie: ‘Mijn vader wil naar huis!’
Herre Stegenga
[…] Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen kamer
beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
met haar zus […]

  https://www.pzc.nl/buitenland/droomreis-werd-spaanse-nachtmerrie-mijn-vader-wil-naar-huis~ad8d4fe1/  Views: 1.624
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Herre Stegenga
[…]   Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen
kamer beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
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  https://www.ed.nl/buitenland/droomreis-werd-spaanse-nachtmerrie-mijn-vader-wil-naar-huis%7Ead8d4fe1/
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Rabobank verstrekt financiering 45 miljoen aan ziekenhuis St Jansdal
technienieuws
Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in de
ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/416615-rabobank-verstrekt-financiering-45-miljoen-aan-ziekenhuis-st-jansdal
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Plan kraamkamer in Harderwijk tot gemeente Lelystad omdopen
Omroep Flevoland

De gemeente Lelystad gaat wellicht uitbreiden: het St Jansdal gaat serieus proberen om een van de kraamkamers
in Harderwijk tot grondgebied van Lelystad te verklaren. Daarmee zou het ziekenhuis tegemoetkomen aan de wil
van sommige kersverse ouders.

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

Droomreis werd Spaanse nachtmerrie: ‘Mijn vader wil naar huis!’ zegt Yvonne uit
Harderwijk
Herre Stegenga
[…]   Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen
kamer beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
met haar zus […]

  https://www.tubantia.nl/binnenland/droomreis-werd-spaanse-nachtmerrie-mijn-vader-wil-naar-huis-zegt-yvonne-uit-
harderwijk%7Ead8d4fe1/
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Droomreis werd nachtmerrie: ‘Mijn vader wil naar huis!’ zegt Harderwijkse
Herre Stegenga
[…] Slopend Probleem opgelost? Niet bepaald. Want in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is geen kamer
beschikbaar, zegt Doejaaren. ,,We zijn nu bezig met het UMC in Utrecht, maar we hebben nog geen
zekerheid. Is de vlucht eindelijk geregeld, is er geen ziekenhuisbed!’’ Ze wisselt de bezoekjes aan Spanje af
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Wegvallen ziekenhuis Lelystad zorgt voor veel langere ambulanceritten; oudere
echtparen kunnen elkaar soms niet bezoeken
Bas Klaassen
[…] Dat terwijl de regio al met een huisartsentekort kampt.  De MC IJsselmeerziekenhuizen, waaronder
ziekenhuis Lelystad viel, ging in oktober failliet. Per 4 maart neemt het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk
een deel van de ziekenzorg in Lelystad over. 

  https://www.ad.nl/lelystad/wegvallen-ziekenhuis-lelystad-zorgt-voor-veel-langere-ambulanceritten-oudere-echtparen-
kunnen-elkaar-soms-niet-bezoeken%7Ea42661411/
Views: 29.322
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Ruim 30 meldingen van incidenten over ziekenhuiszorg in Flevoland, Inspectie doet
onderzoek
Paolo Laconi
[…] ” Overname Het St Jansdal in Harderwijk neemt de IJsselmeerziekenhuizen per 1 maart over. St Jansdal
gaat in Lelystad dagbehandelingen uitvoeren. Dat betekent dat patiënten er bijvoorbeeld operaties kunnen
ondergaan en chemokuren krijgen, maar overnachten is niet mogelijk. Inwoners van Lelystad zouden voor
pakweg 80 procent van de behandeling […]

  https://www.ad.nl/lelystad/ruim-30-meldingen-van-incidenten-over-ziekenhuiszorg-in-flevoland-inspectie-doet-
onderzoek%7Eac3e3c4d/
Views: 29.322
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'Zilveren Kruis is er voor patiënten die na overname naar ander ziekenhuis moeten'
[…] Dit meldt Omroep Flevoland. Op 28 februari aanstaande neemt St. Jansdal het failliete MC Zuiderzee in
Lelystad over, wat betekent dat patiënten vanaf 1 maart daar terechtkunnen voor poliklinische en laagcomplexe
zorg. Patiënten die een behandeling voor kinderdiabetes, hepatitis, hiv en andere (hoogcomplexe) zorg nodig
hebben, moeten hiervoor […]

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/46921-zilveren-kruis-is-er-voor-patienten-die-na-overname-
naar-ander-ziekenhuis-moeten.html
Views: 518

Bruins somt zorg St Jansdal in Lelystad op
Eva Nyst
Ziekenhuis St Jansdal zal vanaf 1 maart in Lelystad de al bestaande poliklinische zorg, diagnostiek, laagcomplexe operaties
en laagcomplexe spoedzorg aanbieden. Dat maakte minister Bruins maandag via een Kamerbrief bekend. De
laagcomplexe spoedeisende zorg zoals het behandelen van snij- en schaafwonden, hechtingen, eenvoudige fracturen,
gipsen, […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/bruins-somt-zorg-st-jansdal-in-lelystad-op.htm
Views: 3.538

St Jansdal onderzoekt mogelijkheid verdere uitbouw zorg in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat nog dit jaar bekijken of een verdere uitbouw van zorg in het ziekenhuis in Lelystad
mogelijk is. Dit meldt zorgminister Bruins maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57848865/st-jansdal-onderzoekt-mogelijkheid-verdere-uitbouw-zorg-in-
lelystad.html

St Jansdal onderzoekt mogelijkheid verdere uitbouw zorg in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat nog dit jaar bekijken of een verdere uitbouw van zorg in het ziekenhuis in
Lelystad mogelijk is. Dit meldt zorgminister Bruins maandag in een brief aan de Tweede Kamer. St Jansdal heeft
eerder al te kennen gegeven dat het op korte termijn niet mogelijk is om op een verantwoorde wijze 24/7 een
volwaardige […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/990165/st-jansdal-onderzoekt-mogelijkheid-verdere-uitbouw-zorg-in-
lelystad.html
Views: 310
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St Jansdal onderzoekt mogelijkheid verdere uitbouw zorg in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat nog dit jaar bekijken of een verdere uitbouw van zorg in het ziekenhuis in Lelystad
mogelijk is. Dit meldt zorgminister Bruins maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1245589/st-jansdal-onderzoekt-mogelijkheid-verdere-uitbouw-zorg-in-lelystad

Minister: verzekeraar garandeert altijd zorg
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis garandeert dat patiënten, die na de overname van de zorg door St Jansdal na 1 maart niet
meer in Lelystad terechtkunnen, bij andere ziekenhuizen in de omgeving geholpen zullen worden. Dat schrijft minister
Bruno Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief zet hij de stand van zaken rond de

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/minister-verzekeraar-garandeert-altijd-zorg/2983995

Hart- of vaatpatiënten worden steeds ouder
: Apeldoorn Nieuws
[…] Ondanks dat komen er wel steeds meer hart- en vaatpatiënten bij. Sint Jansdal Het Harderwijkse ziekenhuis Sint
Jansdal is ook ingericht op goede hartzorg. Er is een afdeling voor Cardiologie waar 5 cardiologen werkzaam zijn. Er
is een Collapspoli, Atriumfibrillerenpoli en is er een speciale Hartfalenpoli in het ziekenhuis […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/99871/hart-of-vaatpatienten-worden-steeds-ouder/  Views: 940

Rabobank financieert doorstart failliete Ijsselmerziekenhuis
Lelystad - De Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan Ziekenhuis St Jansdal. Er gaat geld naar de
locatie van het ziekenhuis in Harderwijk en de nieuwe locatie in Lelystad, zo bericht Omroep Gelderland. In Harderwijk
wordt het geld besteed aan het uitbreiden en renoveren van de afdeling radiologie...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57763200/rabobank-financieert-doorstart-failliete-ijsselmerziekenhuis.html

St Jansdal krijgt 45 miljoen van Rabobank om te investeren in ziekenhuislocaties
Harderwijk en Lelystad (Flevopost)
Harderwijk - De Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in de
ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24217039

St Jansdal krijgt 45 miljoen van Rabobank om te investeren in ziekenhuislocaties
Harderwijk en Lelystad
Harderwijk - De Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te
investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding en
renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de
ziekenhuisvoorziening in […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/773691/st-jansdal-krijgt-45-miljoen-van-rabobank-om-te-investeren-in-
ziekenhuislocaties-harderwijk-en-lelystad.html
Views: 304

St Jansdal haalt 45 miljoen binnen voor renovatie en herfinanciering
St Jansdal heeft met Rabobank een overeenkomst gesloten voor een financiering van 45 miljoen euro. De zorgorganisatie
gebruikt de miljoenen voor de verbouwing van de ziekenhuislocatie in Harderwijk en de doorstart van de ziekenhuislocatie
in Lelystad. Daarnaast herfinanciert Rabobank reeds voltooide investeringen in het operatiekamercomplex en het

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-haalt-45-miljoen-binnen-voor-renovatie-en-herfinanciering/

Melding voorgenomen concentratie Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis
Noordwest-Veluwe en de locatie Lelystad van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.,
Autoriteit Consument en Markt
[…] Hierin staat dat: Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe, handelend onder de naam Ziekenhuis
St. Jansdal (hierna: St. Jansdal), de locatie Lelystad van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. wil overnemen. De betrokken
ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit: – St. Jansdal: het aanbieden van medisch specialistische zorg in

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-6951.html
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Toenemend aantal klachten over het functioneren van ziekenhuis Lelystad
Lelystad - Bij het meldpunt van de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL) neemt het aantal klachten over het
(niet) functioneren van het ziekenhuis toe. De stichting blijft zich inspannen voor de afdelingen spoedeisende hulp en
verloskunde, die bij de overname van St Jansdal uit Lelystad verdwijnen, zo bericht...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57736682/toenemend-aantal-klachten-over-het-functioneren-van-ziekenhuis-
lelystad.html

St Jansdal haalt 45 miljoen binnen voor renovatie en herfinanciering
St Jansdal heeft met Rabobank een overeenkomst gesloten voor een financiering van 45 miljoen euro. De zorgorganisatie
gebruikt de miljoenen voor de verbouwing van de ziekenhuislocatie in Harderwijk en de doorstart van de ziekenhuislocatie
in Lelystad. Daarnaast herfinanciert Rabobank reeds voltooide investeringen in het operatiekamercomplex en het

  https://www.skipr.nl/actueel/id37426-st-jansdal-haalt-45-miljoen-binnen-voor-renovatie-en-herfinanciering.html

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering Rabobank verstrekt een financiering van EUR 45 miljoen
aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57735072/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-45-miljoen-financiering.html

St Jansdal leent 45 miljoen voor ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft een lening gekregen om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en
Lelystad. Hierbij gaat het om een financiering door de Rabobank van 45 miljoen euro.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57733410/st-jansdal-leent-45-miljoen-voor-ziekenhuizen-in-harderwijk-en-
lelystad.html

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt miljoenen financiering
HARDERWIJK - De Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan Ziekenhuis St Jansdal. Er gaat
geld naar de locaties in Harderwijk en de nieuwe locatie in Lelystad. In Harderwijk wordt het geld besteed aan
het uitbreiden en renoveren van de afdeling radiologie en de intensive care. In Lelystad is het geld onder
meer bedoeld voor

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-miljoenen-financiering/2977923

St Jansdal krijgt 45 miljoen financiering (De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal heeft een lening gekregen om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Hierbij
gaat het om een financiering door de Rabobank van 45 miljoen euro.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24214044

St Jansdal krijgt 45 miljoen financiering
Ziekenhuis St Jansdal heeft een lening gekregen om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en
Lelystad. Hierbij gaat het om een financiering door de Rabobank van 45 miljoen euro. Het bedrag is bestemd
voor de uitbreiding en renovatie van de radiologie-afdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de
doorstart en upgrade van de […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-krijgt-45-miljoen-financiering~af0b095d/  Views: 3.423

St Jansdal leent 45 miljoen voor ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad
de Stentor
Ziekenhuis St Jansdal heeft een lening gekregen om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en
Lelystad. Hierbij gaat het om een financiering door de Rabobank van 45 miljoen euro.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2277654-ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-miljoenen-financiering
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Ziekenhuis St Jansdal ontvangt miljoenen financiering
Lelystad - De Rabobank investeert 45 miljoen euro in Ziekenhuis St Jansdal. Er gaat geld naar de locaties in Harderwijk en
de nieuwe locatie in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57732230/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-miljoenen-financiering.html

45 miljoen euro voor ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk krijgt een lening van 45 miljoen euro van de Rabobank. Het geld is bestemd voor de
doorstart en een upgrade van het ziekenhuis in Lelystad en voor uitbreiding en renovatie van de radiologie en Intensive
Care in Harderwijk. Ook moet er nog betaald worden voor de renovatie van het operatiekamercomplex en […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/45-miljoen-euro-voor-ziekenhuis-st-jansdal/2977852

St Jansdal leent 45 miljoen voor ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal heeft een lening gekregen om te investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Hierbij
gaat het om een financiering door de Rabobank van 45 miljoen euro.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/22913/st-jansdal-leent-45-miljoen-voor-ziekenhuizen-in-harderwijk-en-lelystad/
Views: 907

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering
HARDERWIJK Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te
investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding
en renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de
ziekenhuisvoorziening in […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-45-miljoen-financiering-547368

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering
HARDERWIJK Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan ziekenhuis St Jansdal om te
investeren in de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding
en renovatie van de Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de
ziekenhuisvoorziening in […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/zakelijk/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-45-miljoen-financiering-547365

Ziekenhuis St Jansdal ontvangt 45 miljoen financiering Rabobank
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Rabobank verstrekt een financiering van EUR 45 miljoen aan ziekenhuis St Jansdal om te investeren in
de ziekenhuislocaties Harderwijk en Lelystad. Deze financiering is bestemd voor de uitbreiding en renovatie van de
Radiologieafdeling en Intensive Care in Harderwijk en voor de doorstart en upgrade van de ziekenhuisvoorziening in
[…]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/122599/ziekenhuis-st-jansdal-ontvangt-45-miljoen-financiering-rabobank/  Views: 907

Korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen
[…] Vraag 1 Bent u bekend met de nieuwsbrief van de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL), waarin beweerd
wordt dat het Sint Jansdal Ziekenhuis overleg met de Stichting BZL vooralsnog afhoudt?1 Vraag 2 Klopt het dat Sint
Jansdal Ziekenhuis niet met de Stichting BZL wil spreken? Zo ja, kunt u achterhalen wat hiervan de reden is? Vraag 3 Zij

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02168.html

Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming (Flevopost)
Lelystad / Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, is een
onderzoek gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24212954
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Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, is een onderzoek
gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57726395/ziekenhuis-st-jansdal-doet-onderzoek-naar-beeldvorming.html

Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming
Lelystad / Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad
overneemt, is een onderzoek gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied. Het ziekenhuis heeft
een vragenlijst die anoniem kan worden ingevuld, geplaats op haar website en gedeeld op social media. St
Jansdal wil graag weten welk beeld

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/748280/ziekenhuis-st-jansdal-doet-onderzoek-naar-beeldvorming.html
Views: 308

Ziekenhuis St Jansdal doet onderzoek naar beeldvorming
Lelystad / Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad overneemt, is een
onderzoek gestart naar de beeldvorming in het nieuwe zorggebied.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1228710/ziekenhuis-st-jansdal-doet-onderzoek-naar-beeldvorming

DVS-keeper Paul Eppink gaat naar VVOG
[…] '' Harderwijk is niet nieuw voor hem. Eppink is al acht jaar logistiek medewerker bij Ziekenhuis Sint-Jansdal.
Hij bevoorraadt magazijnen, doet bloedtransport en brengt de post rond. Eerst richt Eppink zich op het winnen
van een periodetitel met DVS. ,,Zoals het er nu voorstaat, moeten we nu vol voor de tweede periode gaan en
misschien zit er nog

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/dvs-keeper-paul-eppink-gaat-naar-vvog-546606

DVS-keeper Paul Eppink gaat naar VVOG
[…] '' Harderwijk is niet nieuw voor hem. Eppink is al acht jaar logistiek medewerker bij Ziekenhuis Sint-Jansdal.
Hij bevoorraadt magazijnen, doet bloedtransport en brengt de post rond. Eerst richt Eppink zich op het winnen
van een periodetitel met DVS. ,,Zoals het er nu voorstaat, moeten we nu vol voor de tweede periode gaan en
misschien zit er nog

  https://hetkontaktharderwijk.nl/sport/dvs-keeper-paul-eppink-gaat-naar-vvog-546607
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