
Berichten
Artsen in Flevoland ´leuren´ met patiënten als St Jansdal vol zit
Lelystad - Artsen in Flevoland moeten ´leuren´ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St Jansdal
in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht misgaat".

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57112843/artsen-in-flevoland-leuren-met-patienten-als-st-jansdal-vol-zit.html

Artsen in Flevoland `leuren´ met patiënten als St Jansdal vol zit (De Stentor
Flevoland)
Artsen in Flevoland moeten `leuren´ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St Jansdal in
Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht misgaat´´.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24116101

Artsen in Flevoland ‘leuren’ met patiënten als St Jansdal in Harderwijk vol zit
Herre Stegenga
Artsen in Flevoland moeten ‘leuren’ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St
Jansdal in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht
misgaat’’. ,,Ik werkte deze week op de spoedeisende hulp en er moesten 4 mensen worden opgenomen,
maar alle ziekenhuizen in de ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/artsen-in-flevoland-leuren-met-patienten-als-st-jansdal-in-harderwijk-vol-
zit~a17029b1/
Views: 3.632

Artsen in Flevoland 'leuren’ met patiënten als St Jansdal vol zit
Herre Stegenga
Artsen in Flevoland moeten ‘leuren’ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St
Jansdal in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht
misgaat’’. ,,Ik werkte deze week op de spoedeisende hulp en er moesten 4 mensen worden opgenomen,
maar alle ziekenhuizen in de ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/artsen-in-flevoland-leuren-met-patienten-als-st-jansdal-vol-zit~a17029b1/
Views: 3.632

Gemeente spoort curator aan tot betere communicatie ziekenhuiszorg
Slechte communicatie over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal uit Harderwijk zorgt voor
onrust en wantrouwen bij inwoners van Lelystad. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de curator. De slechte
communicatie zorgt volgens de gemeente ook voor onrust bij professionals. De brief is eind vorige maand opgesteld in ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gemeente-spoort-curator-aan-tot-betere-communicatie-
ziekenhuiszorg/2943249

Gemeente: slechte communicatie St Jansdal zorgt voor onrust bij inwoners - Omroep
Flevoland
Slechte communicatie over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal uit Harderwijk zorgt voor
onrust en wantrouwen bij inwoners van Lelystad. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de curator. De slechte
communicatie zorgt volgens de gemeente ook voor onrust bij professionals.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1146887/gemeente-slechte-communicatie-st-jansdal-zorgt-voor-onrust-bij-
inwoners-omroep-flevoland

Gemeente: slechte communicatie St Jansdal zorgt voor onrust bij inwoners
Slechte communicatie over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal in Harderwijk zorgt voor
onrust en wantrouwen bij inwoners van Lelystad. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de curator. De slechte
communicatie zorgt ook voor onrust bij professionals. De brief is eind vorige maand opgesteld in samenspraak met onder
...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gemeente-slechte-communicatie-st-jansdal-zorgt-voor-onrust-bij-
inwoners/2942950
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Antonius Zorggroep neemt zorg MC IJsselmeerziekenhuizen definitief over
Eerder was al bekend dat het ziekenhuis St. Jansdal uit Harderwijk vanaf 1 maart de zorg van MC
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten voortzet. De poliklinische zorg is gedurende de overgangsfase
doorgegaan. Patiënten kunnen bij het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord terecht voor dagbehandelingen,
röntgenfoto’s, bloed prikken, ...

  https://www.lc.nl/friesland/Antonius-Zorggroep-neemt-zorg-MC-IJsselmeerziekenhuizen-definitief-over-24043764.html
Views: 2.703

Corrinne Fafiani
Na 6 dagen weer thuis nu maar hopen dat de koorts ook wegblijft .....geen weerstand Ik ga weer verder waar ik gebleven
was , in het Sint Jansdal dus .  In het weekend word er nagenoeg niets gedaan in een ziekenhuis . Zo was dus ook de
zondag een rustige dag , en omdat het zondag was kregen de patienten cake bij de koffie . Helaas ik lag he...

  https://plus.google.com/108045450734898852434/posts/awMDaQSGTkU

Gezocht: een collega zonder humor
Vandaar dat de vacature voor een nieuwe neuroloog in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk meteen opviel toen hij me
vorige maand werd doorgetwitterd door een oplettende lezer. Die vacature was namelijk allesbehalve...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gezocht-een-collega-zonder-humor/2940732

Levenswijsheid
Hij was geestelijk verzorger in het ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij
te wonen in de Immanuelkerk, Stationsstraat 137. We beginnen om 20:00 uur .We vragen van u een bijdrage van 4
euro p.p., dat is inclusief koffie of thee. We zouden het op prijs stellen als u zich van tevoren opgeeft ...

  https://hetkontaktermelo.nl/deel-je-nieuws-activiteit/levenswijsheid-534108

Gezocht: een collega zonder humor
Vandaar dat de vacature voor een nieuwe neuroloog in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk meteen opviel toen
hij me vorige maand werd doorgetwitterd door een oplettende lezer. Die vacature was namelijk allesbehalve
standaard. In verband met de pensionering van één van de vijf neurologen werd een nieuwe gezocht, stond
er, en het moest er eentje ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/08/gezocht-een-collega-zonder-humor-a3160078  Views: 21.276

'Patiënten moeten ziekenhuis weer gaan vinden'
Harderwijk - Langzaamaan weer opbouwen. Dat is waar het MC Zuiderzee mee bezig is. Terwijl het St Jansdal uit
Harderwijk achter de schermen werkt om de z...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/57035011/039patienten-moeten-ziekenhuis-weer-gaan-
vinden039.html

Pati nten moeten ziekenhuis weer gaan vinden
Omroep Flevoland

Terwijl het St Jansdal achter de schermen werkt om de zorg over te nemen, draait het ziekenhuis in Lelystad nog
twee maanden onder leiding van de curator. We nemen een kijkje.

  http://youtube.com/watch?v=Nmfm3fdYZ6U  Views: 2.449

Stichting stelt lijst op met medische incidenten rond ziekenhuis Lelystad
Herre Stegenga
Woordvoerder Jos Visser kan al zo’n 15 ernstige zaken noemen. Zo was er een jochie uit Lelystad dat ’s
nachts met een acute blindedarmontsteking naar het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk werd gebracht, waar
hij niet kon worden geholpen. ,,Uiteindelijk is hij geopereerd in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam
...

  https://www.destentor.nl/flevoland/stichting-stelt-lijst-op-met-medische-incidenten-rond-ziekenhuis-lelystad~a7b9469d/
Views: 3.700
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Ziekenhuiszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen
overleg, gehouden op 21 november 2018, over Medisch specialistische zorg /
Ziekenhuiszorg
Nr. 183 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft op 21 november 2018 overleg gevoerd met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg, over: –
de brief van de Minister voor Medische Zorg d.d. 20 maart 2018 inzake advies Gezondheidsraad: Protonentherapie bij ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-183.html

Waarom elk ziekenhuis moet investeren in een business intelligence-team (Emerce
Nieuws)
Als data het nieuwe goud is, dan zijn ziekenhuizen niet bijster materialistisch. Oftewel: er wordt heel weinig gedaan met
de beschikbare data. Bart-Jan Verhoeff, CMIO van Ziekenhuis Sint Jansdal over de mogelijkheden van artificial intelligence
en machine-learning in de gezondheidszorg.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24100247

Waarom elk ziekenhuis moet investeren in een business intelligence-team
Emerce
Als data het nieuwe goud is, dan zijn ziekenhuizen niet bijster materialistisch. Oftewel: er wordt heel weinig gedaan met
de beschikbare data. Bart-Jan Verhoeff, CMIO van Ziekenhuis Sint Jansdal over de mogelijkheden van artificial intelligence
en machine-learning in de gezondheidszorg....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/71970/201901/waarom-elk-ziekenhuis-moet-investeren-in-een-business-
intelligence-team

Waarom elk ziekenhuis moet investeren in een business intelligence-team
Als data het nieuwe goud is, dan zijn ziekenhuizen niet bijster materialistisch. Oftewel: er wordt heel weinig gedaan met
de beschikbare data. Bart-Jan Verhoeff, CMIO van Ziekenhuis Sint Jansdal over de mogelijkheden van artificial intelligence
en machine-learning in de gezondheidszorg. Verhoeff benadrukt...

  https://drimble.nl/dossiers/marketing/57012726/waarom-elk-ziekenhuis-moet-investeren-in-een-business-intelligence-
team.html

Waarom elk ziekenhuis moet investeren in een business intelligence-team
Oftewel: er wordt heel weinig gedaan met de beschikbare data. Bart-Jan Verhoeff, CMIO van Ziekenhuis Sint
Jansdal over de mogelijkheden van artificial intelligence en machine-learning in de gezondheidszorg. Verhoeff
benadrukt het nut van machine-learning als methode om je data slim in te zetten. Bijvoorbeeld door met
modellen die zijn gebaseerd o

  https://www.emerce.nl/interviews/ziekenhuis-investeren-business-intelligence-team  Views: 2.502

St Jansdal: adoptie e-health gebaat bij slagvaardigheid en urgentie
Dat zegt Jan Voorburg, chief innovation officer van het St Jansdal. Het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is één van zes
Europese ziekenhuizen met het HIMMS 7 keurmerk voor 'epd-volwassenheid' en het eerste Nederlandse ziekenhuis waar
mensen hun zelf gemeten ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id37010-st-jansdal-adoptie-e-health-gebaat-bij-slagvaardigheid-en-urgentie.html

Yara Hamstra wint Bambinoloop bij DVS’33 Ermelo
ermelo
04 min. 3. Joy van Genderen: 26.14 min. Na afloop konden de deelnemers weer genieten van een heerlijk bord
boerenkool met worst, dankzij de keuken van Ziekenhuis St. Jansdal en slagerij Alfred van Loo.

  https://ermelo.nieuws.nl/sport/20190105/yara-hamstra-wint-bambinoloop-bij-dvs33-ermelo/  Views: 1.113
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Dit is Flevoland van 4 januari 2019
Omroep Flevoland

- Werkstraffen geëist voor verdacht pakketje bij provinciehuis - Groot deel van Konikpaarden in Oostvaardersveld
binnen maand weg - St Jansdal druk met digitaliseren dossiers 'Lelystadse' patiënten - Uitagenda voor komend
weekend

  http://youtube.com/watch?v=cgl-17LnTz4  Views: 2.449

St Jansdal regel toestemming voor inzage medische gegevens
Omroep Flevoland

Patiënten die onder behandeling staan bij het ziekenhuis in Lelystad moeten toestemming geven als ze willen dat
artsen van het St Jansdal toegang krijgen tot bepaalde medische informatie.

  http://youtube.com/watch?v=oFVpRplX3cE  Views: 2.449

St Jansdal: regel toestemming voor inzage medische gegevens
Patiënten die onder behandeling staan bij het ziekenhuis in Lelystad moeten toestemming geven als ze willen dat artsen
van het St Jansdal toegang krijgen tot bepaalde medische informatie. Bestaande gegevens mogen niet automatisch
ingezien worden, aangezien het gaat om een nieuwe organisatie ten opzichte van het MC Zuiderzee ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-regel-toestemming-voor-inzage-medische-gegevens/2935679

St Jansdal wil vanaf maart één ziekenhuis zijn met MC Zuiderzee
Nu het St Jansdal Ziekenhuis het MC Zuiderzee in Lelystad heeft overgenomen, moet er vóór 1 maart 2019 voor
gezorgd worden dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. De curator heeft nu nog over het zeggen in het
ziekenhuis in Lelystad, maar vanaf maart neemt St Jansdal de regie over. Dit meldt Omroep Flevoland. “Je wilt dat
we één ziekenhuis ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/46316-st-jansdal-wil-vanaf-maart-een-ziekenhuis-zijn-met-mc-
zuiderzee.html
Views: 543

Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer: -het wetsvoorstel Wijziging van de Instellingswet
W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.
(35037). Ik stel voor dinsdag 4 december aanstaande ook te stemmen over: -de ingediende moties bij de ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-30-6.html

Harderwijk en Lelystad werken aan integratie ziekenhuislocaties
Per 1 maart neemt het St Jansdal het Zuiderzeeziekenhuis over van de curator. De gefuseerde ziekenhuislocaties in
Harderwijk en Lelystad moeten dan één geheel gaan vormen. Het personeel gaat mixen, er gaat met dezelfde materialen
worden gewerkt en er komt één elektronisch patiëntendossier. Het Zuiderzeeziekenhuis gaat Epic invoeren, dat het ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id37082-harderwijk-en-lelystad-werken-aan-integratie-ziekenhuislocaties.html

St Jansdal wil 'bloedgroepenstrijd' voorkomen
Na de overname van het MC Zuiderzee in Lelystad door het St Jansdal uit Harderwijk moeten de twee locaties echt één
geheel gaan vormen. Dat zegt Relinde Weil, de voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal. Achter de schermen
wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Tot 1 maart is de curator nog de baas in het Lelystadse ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-wil-039-bloedgroepenstrijd-039-voorkomen/2934671
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St Jansdal wil bloedgroepenstrijd voorkomen
Omroep Flevoland

St Jansdal wil 'bloedgroepenstrijd' voorkomen

  http://youtube.com/watch?v=gqnhS4nHRNk  Views: 2.449

Nieuwjaarsspeech 2019 ‘Samen Kleurrijk’ door burgemeester Harm-Jan van Schaik
En dúrf kleur te brengen in het leven van anderen. Heel treffend was de presentatie van de Harderwijker vormgever
Noël Straakenbroek. Tijdens een project in St. Jansdal merkte ze de uitwerking van bepaalde kleuren op kinderen en
ouders. Ze besloot een oude droom te vervullen: kleur brengen in het leven van kinderen, waar ook ter wereld ...

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/99357/nieuwjaarsspeech-2019-samen-kleurrijk-door-burgemeester-harm-jan-van-
schaik/
Views: 991

Loek Winter legt lidmaatschap RVS neer
IJsselmeerziekenhuizen wordt deels overgenomen door het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Voor het Slotervaart bleek
geen doorstart mogelijk.

  https://www.skipr.nl/actueel/id37076-loek-winter-legt-lidmaatschap-rvs-neer.html

Loek Winter legt lidmaatschap RVS neer
IJsselmeerziekenhuizen wordt deels overgenomen door het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Voor het Slotervaart bleek
geen doorstart mogelijk.

  https://www.skipr.nl/actueel/id37076-loek-winter-legt-lidmaatschap-rvs-neer.html

De voors en tegens van de nieuwe kentekenwet
pcmweb
Voorvechters van privacy zijn niet te spreken over deze nieuwe kentekenwet. St Jansdal en Siemens sluiten
12-jaarscontract St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract

  https://aboutict.nl/news/2019-01-02/voors-en-tegens-van-nieuwe-kentekenwet-pcmweb

St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract
computable
Siemens Healthineers levert de komende twaalf jaar radiodiagnostische apparatuur en aanverwante diensten
aan ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. De leverancier werkt al langere tijd
samen met het ziekenhuis.

  https://aboutict.nl/news/2019-01-02/st-jansdal-en-siemens-sluiten-12-jaarscontract-computable

St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract (Computable ICT)
Siemens Healthineers levert de komende twaalf jaar radiodiagnostische apparatuur en aanverwante diensten aan
ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. De leverancier werkt al langere tijd samen met het
ziekenhuis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24084830

St Jansdal en Siemens sluiten 12-jaarscontract
Computable
Siemens Healthineers levert de komende twaalf jaar radiodiagnostische apparatuur en aanverwante diensten aan
ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. De leverancier werkt al langere tijd samen met het
ziekenhuis....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/37281/201901/st-jansdal-en-siemens-sluiten-12-jaarscontract
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02/01/2019
12:31
1 week geleden

NEUTRAAL
02/01/2019
11:36
1 week geleden

NEUTRAAL
02/01/2019
11:30
1 week geleden

Berichten 5

http://youtube.com/watch?v=gqnhS4nHRNk
https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/99357/nieuwjaarsspeech-2019-samen-kleurrijk-door-burgemeester-harm-jan-van-schaik/
https://www.skipr.nl/actueel/id37076-loek-winter-legt-lidmaatschap-rvs-neer.html
https://www.skipr.nl/actueel/id37076-loek-winter-legt-lidmaatschap-rvs-neer.html
https://aboutict.nl/news/2019-01-02/voors-en-tegens-van-nieuwe-kentekenwet-pcmweb
https://aboutict.nl/news/2019-01-02/st-jansdal-en-siemens-sluiten-12-jaarscontract-computable
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24084830
https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/37281/201901/st-jansdal-en-siemens-sluiten-12-jaarscontract


Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers tekenen overeenkomst diagnostische
beeldvorming
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben hun bestaande samenwerking verder uitgebouwd.
De partijen tekenden een 12-jarige overeenkomst voor de uitbreiding en verbouwing van de diagnostische beeldvorming.
De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne radiodiagnostische apparatuur, maar ook op onderhoud,
...

  https://www.ictmagazine.nl/bedrijfsnieuws/ziekenhuis-st-jansdal-en-siemens-healthineers-tekenen-overeenkomst-
diagnostische-beeldvorming/

POSITIEF
02/01/2019
00:00
1 week geleden

Berichten 6

https://www.ictmagazine.nl/bedrijfsnieuws/ziekenhuis-st-jansdal-en-siemens-healthineers-tekenen-overeenkomst-diagnostische-beeldvorming/
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