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Kwart van ic-personeel in Gelre en Deventer Ziekenhuis nam ontslag in coronatijd
Pakweg een kwart van het ic-personeel in Gelre ziekenhuizen en het Deventer Ziekenhuis nam in
coronatijd ontslag. Daarmee behoren ze tot de ziekenhuizen met het grootste
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“Uw informatie in veilige handen”
Ziekenhuis St Jansdal heeft het NEN 7510- en ISO 27001-certificaat voor informatieveiligheid en
gegevensbescherming behaald. Dit betekent dat de informatiebeveiliging van St
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Corona: 'extreem hoog' ziekteverzuim ziekenhuis
APELDOORN Gesloten operatiekamers, minder bedden op verpleegafdelingen, operaties die op de valreep
worden afgezegd. Ziekenhuizen in de regio kampen met de gevolgen van de oplopende coronabesmettingen.
Ongeveer 10 procent van het ziekenhuispersoneel zit ziek thuis. In Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen is
op meerdere verpleegafdelingen een deel van de bedden gesloten. Bij opschaling van de reguliere zorg wordt…
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IJzertekort opgespoord door algoritme
Wereldwijd hebben 1,2 miljard mensen last van bloedarmoede. Vooral kinderen en vrouwen in
hun vruchtbare levensjaren. Klachten zijn onder meer hoofdpijn, moeheid, duizeligheid
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JBZ: IJzertekort opgespoord door algoritme
Wereldwijd hebben 1,2 miljard mensen last van bloedarmoede. Vooral kinderen en vrouwen in
hun vruchtbare levensjaren. Klachten zijn onder meer hoofdpijn, moeheid, duizeligheid
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Ikazia boekt verlies van 5,2 miljoen en wacht op oordeel over extra steun
Het Ikazia ziekenhuis heeft een verlies van 5,2 miljoen moeten boeken over 2020. Het ziekenhuis
heeft voor een bedrag van 4,5 miljoen een beroep gedaan op de hardheidsclausule,
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JBZ: IJzertekort opgespoord door algoritme
Wereldwijd hebben 1,2 miljard mensen last van bloedarmoede. Vooral kinderen en vrouwen in
hun vruchtbare levensjaren. Klachten zijn onder meer hoofdpijn, moeheid, duizeligheid
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JBZ: IJzertekort opgespoord door algoritme
Wereldwijd hebben 1,2 miljard mensen last van bloedarmoede. Vooral kinderen en vrouwen in
hun vruchtbare levensjaren. Klachten zijn onder meer hoofdpijn, moeheid, duizeligheid
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Jeroen Bosch Ziekenhuis mist minder ijzertekorten dankzij algoritme
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zet artificiële intelligentie (AI) in om bloedarmoede vast te stellen. Het diagnostisch
algoritme is inmiddels in het laboratoriumsysteem van het
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IJzertekort opgespoord door algoritme
Wereldwijd hebben 1,2 miljard mensen last van bloedarmoede. Vooral kinderen en vrouwen in
hun vruchtbare levensjaren. Klachten zijn onder meer hoofdpijn, moeheid, duizeligheid en
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IJzertekort opgespoord door algoritme
JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS – 10 maart 2022. Wereldwijd hebben 1,2 miljard mensen last van
bloedarmoede. Vooral kinderen en vrouwen in hun vruchtbare levensjaren. Klachten zijn
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