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Ziekenhuizen moeten plots niets meer hebben van patiëntkeurmerken
[…] De keurmerken zijn aan hun eigen succes ten onder gegaan, zegt Leonie Boven, lid van de raad van
bestuur van het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal, dat in oktober stopte met liefst veertien keurmerken. ‘De
patiëntenorganisaties hebben ziekenhuizen gedwongen hun kwaliteit op orde te brengen. Maar die is inmiddels
overal zo hoog geworden, dat

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ziekenhuizen-moeten-plots-niets-meer-hebben-van-
patientkeurmerken~be84f17a/
Views: 13.336

Jaar na faillissement MC Zuiderzee: hoogzwanger 60 km rijden voor zorg
[…] MC Zuiderzee in Lelystad werd overgenomen door het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Het nieuwe
afgeslankte ziekenhuis, in het oude gebouw in Lelystad, werd in maart officieel geopend. De spoedeisende
hulp werd vervangen voor een spoedpoli, waar patiënten overdag en in de avond terecht kunnen voor kleine
ingrepen. In eerste instantie waren […]

  https://nos.nl/artikel/2307738-jaar-na-faillissement-mc-zuiderzee-hoogzwanger-60-km-rijden-voor-zorg.html
Views: 70.597

Screening en behandeling van hartschade door chemotherapie nu ook in Lelystad
Lelystad - Screening en behandeling van hartschade door chemotherapie kan sinds vorig jaar al bij ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk, maar is nu ook mogelijk op de locatie in Lelystad. Sommige soorten chemotherapie
kunnen schade aan het hart veroorzaken. Hierdoor kan de pompfunctie verminderen en kan er hartfalen
ontstaan […]

  https://flevopost.nl/artikel/1056204/screening-en-behandeling-van-hartschade-door-chemotherapie-nu-ook-in-
lelystad.html
Views: 507

Screening en behandeling van hartschade door chemotherapie nu ook in Lelystad
Lelystad - Screening en behandeling van hartschade door chemotherapie kan sinds vorig jaar al bij ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk, maar is nu ook mogelijk op de locatie in Lelystad. Sommige soorten chemotherapie
kunnen schade aan het hart veroorzaken. Hierdoor kan de pompfunctie verminderen en kan er hartfalen
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  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1056204/screening-en-behandeling-van-hartschade-door-chemotherapie-nu-ook-in-
lelystad.html
Views: 548

Helemaal klaar met vermoeidheid
Ermelo - Regio-Longpunt 6 november 2019 Werkgroep Noordwest-Veluwe Longfonds organiseert samen met Ziekenhuis
St Jansdal en Harteraad het...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63639790/helemaal-klaar-met-vermoeidheid.html

Helemaal klaar met vermoeidheid
Regio-Longpunt 6 november 2019 Werkgroep Noordwest-Veluwe Longfonds organiseert samen met Ziekenhuis St
Jansdal en Harteraad het Longpunt: ‘Helemaal klaar met vermoeidheid […] 30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden via
www.stjansdal.nl/voorlichting of via 06-51617421.

  https://stadnijkerk.nl/deel-je-nieuws/lokaal-nieuws/helemaal-klaar-met-vermoeidheid-652708  Views: 276

Betere prestaties verhullen diepe problemen van ziekenhuizen
[…] Marten Kroese, lid Raad van Bestuur, zegt hierover: “Ons driejarenprogramma gericht op structurele
kostenreductie en een aangescherpte begrotings- en reviewcyclus werpen hun vruchten af.” En St. Jansdal
bijvoorbeeld, een ziekenhuis met zo’n 1.250 medewerkers en een omzet van €174 miljoen, profiteerde van
het faillissement van MC Zuiderzee

  https://www.consultancy.nl/nieuws/25522/betere-prestaties-verhullen-diepe-problemen-van-ziekenhuizen  Views: 178

POSITIEF
30/10/2019
17:24
13 uur geleden

NEUTRAAL
26/10/2019
14:36
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
24/10/2019
14:25
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
24/10/2019
14:25
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
24/10/2019
10:19
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
23/10/2019
16:26
1 week geleden

NEUTRAAL
23/10/2019
00:00
1 week geleden

Berichten 1

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ziekenhuizen-moeten-plots-niets-meer-hebben-van-patientkeurmerken~be84f17a/
https://nos.nl/artikel/2307738-jaar-na-faillissement-mc-zuiderzee-hoogzwanger-60-km-rijden-voor-zorg.html
https://flevopost.nl/artikel/1056204/screening-en-behandeling-van-hartschade-door-chemotherapie-nu-ook-in-lelystad.html
https://denoordoostpolder.nl/artikel/1056204/screening-en-behandeling-van-hartschade-door-chemotherapie-nu-ook-in-lelystad.html
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63639790/helemaal-klaar-met-vermoeidheid.html
https://stadnijkerk.nl/deel-je-nieuws/lokaal-nieuws/helemaal-klaar-met-vermoeidheid-652708
https://www.consultancy.nl/nieuws/25522/betere-prestaties-verhullen-diepe-problemen-van-ziekenhuizen


Berichten 2


	Berichten

