
Berichten
Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Harderwijk - Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60257839/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-
post-verlengd.html

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Harderwijk - Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo
Post nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide
partijen. Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal
Maatschappelijk aspect, naast de zakelijke

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/730188/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-
post-verlengd-

Kortgedingrechter wijst eisen van plastisch chirurgische kliniek af
(Rechtennieuws.nl)
De kortgedingrechter wijst de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St. Jansdal moet stoppen om cliënten van de kliniek te
benaderen en over te halen om over te stappen naar St. Jansdal. Volgens de rechter kan dat bewijs daarvoor niet in kort
geding worden geleverd. Ook de eis voor een rectificatie op de site […] Het bericht Kortgedingrechter […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24606649

onvoldoende bewijs dat St Jansdal patiënten afsnoept
NRC
Er is niet bewezen dat het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad met valse informatie patiënten weg heeft gelokt bij plastisch
chirurgen. Maar de artsen hoeven hun kritiek in NRC niet te rectificeren, oordeelt de rechter. Het conflict houdt aan....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/199445/201905/-onvoldoende-bewijs-dat-st-jansdal-pati%C3%ABnten-
afsnoept

Rechter: onvoldoende bewijs dat St Jansdal patiënten afsnoept
nrc.nl
Er is niet bewezen dat het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad met valse informatie patiënten weg heeft gelokt bij plastisch
chirurgen. Maar de artsen hoeven hun kritiek in NRC niet te rectificeren, oordeelt de rechter.

  https://nieuwsmeldingen.nl/economie/4084305/rechter-onvoldoende-bewijs-dat-st-jansdal-patinten-afsnoept

Rechter: onvoldoende bewijs dat St Jansdal patiënten afsnoept
Er is niet bewezen dat het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad met valse informatie patiënten weg heeft gelokt bij
plastisch chirurgen. Maar de artsen hoeven hun kritiek in NRC niet te rectificeren, oordeelt de rechter. Het
conflict houdt aan. In een kort geding tussen plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken en het ziekenhuis
St Jansdal in […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/rechter-onvoldoende-bewijs-dat-st-jansdal-patienten-afsnoept/3103443

St. Jansdal mag patiënten van BeekmanKlinieken benaderen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St. Jansdal mag patiënten van BeekmanKlinieken benaderen. Dat heeft de kortgedingrechter
dinsdag besloten. De kliniek had geëist dat het ziekenhuis daarmee zou stoppen, maar de rechter vindt dat niet nodig.
De kliniek huurde jaren een ruimte in het MC Zuiderzee in Lelystad en de artsen maakten gebruik van […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-mag-pati-235-nten-van-beekmanklinieken-benaderen/3103325
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St. Jansdal mag patiënten van BeekmanKlinieken benaderen
DagmarA
Ziekenhuis St. Jansdal mag patiënten van BeekmanKlinieken benaderen. Dat heeft de kortgedingrechter dinsdag
besloten. De kliniek had geëist dat het ziekenhuis daarmee zou stoppen, maar de rechter vindt dat niet nodig. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/465093-st-jansdal-mag-patienten-van-beekmanklinieken-benaderen

Rechter: onvoldoende bewijs dat St Jansdal patiënten afsnoept
In een kort geding tussen plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken en het ziekenhuis St Jansdal in
Lelystad zijn dinsdag alle vorderingen afgewezen. De plastisch chirurgen die de zaak hadden aangespannen,
eisten dat het ziekenhuis zou stoppen met, zoals zij het stelden, het met valse informatie afsnoepen van
patiënten […]

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/21/rechter-onvoldoende-bewijs-dat-st-jansdal-patienten-afsnoept-a3961025
Views: 16.472

Rechter: onvoldoende bewijs dat St Jansdal patiënten afsnoept
Liza van Lonkhuyzen
In een kort geding tussen plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken en het ziekenhuis St Jansdal in
Lelystad zijn dinsdag alle vorderingen afgewezen. De plastisch chirurgen die de zaak hadden aangespannen,
eisten dat het ziekenhuis zou stoppen met, zoals zij het stelden, het met valse informatie afsnoepen van
patiënten […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/rechter-onvoldoende-bewijs-dat-st-jansdal-pati%C3%ABnten-afsnoept/ar-
AABGNZH?li=BBoPOOe
Views: 17.038

Ronselen patiënten niet bewezen: St. Jansdal mag cliënten van Beekman Klinieken
benaderen
Sjoerd Hartholt
De kortgedingrechter in Zutphen heeft de eisen van de Beekman Klinieken vandaag afgewezen. De plastisch
chirurgische kliniek eiste dat ziekenhuis St. Jansdal stopt met het benaderen en overhalen van cliënten voor
een overstap. De rechter stelde dat er geen bewijs is voor ronselen. Het ziekenhuis heeft patiënten van de
kliniek wel benaderd, maar […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/ronselen-patienten-niet-bewezen-st-jansdal-mag-clienten-van-beekman-klinieken-
benaderen~ab553fcb/
Views: 3.507

Rechter wijst eisen plastisch chirurg Beekman af, St Jansdal mag cliënten benaderen
Sjoerd Hartholt
De kortgedingrechter in Zutphen heeft de eisen van de Beekman Klinieken dinsdag afgewezen. De plastisch
chirurgische kliniek eiste dat ziekenhuis St Jansdal stopt met het benaderen en overhalen van cliënten voor
een overstap. De rechter stelde dat er geen bewijs is voor ronselen. Het ziekenhuis heeft patiënten van de
kliniek wel benaderd, maar […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/rechter-wijst-eisen-plastisch-chirurg-beekman-af-st-jansdal-mag-clienten-
benaderen~ab553fcb/
Views: 3.507

'Geen bewijs voor ronselen patiënten door St Jansdal'
Harderwijk - De kortgedingrechter in Zutphen wees dinsdag de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St. Jansdal moet
stoppen om cliënten van de kliniek te benaderen en over te halen om over te stappen naar St. Jansdal. Volgens de
rechter kan dat bewijs daarvoor niet in kort...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60250035/039geen-bewijs-voor-ronselen-patienten-door-st-
jansdal039.html

NEUTRAAL
21/05/2019
17:03
19 uur geleden

NEUTRAAL
21/05/2019
16:28
20 uur geleden

NEUTRAAL
21/05/2019
16:28
20 uur geleden

NEUTRAAL
21/05/2019
16:00
20 uur geleden

NEUTRAAL
21/05/2019
16:00
20 uur geleden

NEUTRAAL
21/05/2019
15:56
20 uur geleden

Berichten 2

https://www.nieuwskoerier.nl/news/465093-st-jansdal-mag-patienten-van-beekmanklinieken-benaderen
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/21/rechter-onvoldoende-bewijs-dat-st-jansdal-patienten-afsnoept-a3961025
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/rechter-onvoldoende-bewijs-dat-st-jansdal-pati%C3%ABnten-afsnoept/ar-AABGNZH?li=BBoPOOe
https://www.destentor.nl/harderwijk/ronselen-patienten-niet-bewezen-st-jansdal-mag-clienten-van-beekman-klinieken-benaderen~ab553fcb/
https://www.destentor.nl/harderwijk/rechter-wijst-eisen-plastisch-chirurg-beekman-af-st-jansdal-mag-clienten-benaderen~ab553fcb/
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60250035/039geen-bewijs-voor-ronselen-patienten-door-st-jansdal039.html


'Geen bewijs voor ronselen patiënten door St Jansdal'
HARDERWIJK De kortgedingrechter in Zutphen wees dinsdag de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St.
Jansdal moet stoppen om cliënten van de kliniek te benaderen en over te halen om over te stappen naar St.
Jansdal. Volgens de rechter kan dat bewijs daarvoor niet in kort geding worden geleverd. Ook de eis voor een
rectificatie op de site van St […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/geen-bewijs-voor-ronselen-pati%C3%ABnten-door-st-jansdal-596232

'Geen bewijs voor ronselen patiënten door St Jansdal'
HARDERWIJK De kortgedingrechter in Zutphen wees dinsdag de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St.
Jansdal moet stoppen om cliënten van de kliniek te benaderen en over te halen om over te stappen naar St.
Jansdal. Volgens de rechter kan dat bewijs daarvoor niet in kort geding worden geleverd. Ook de eis voor een
rectificatie op de site van St […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/geen-bewijs-voor-ronselen-pati%C3%ABnten-door-st-jansdal-596231

Kortgedingrechter wijst eisen van plastisch chirurgische kliniek af
De kortgedingrechter wijst de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St. Jansdal moet stoppen om cliënten van de kliniek te
benaderen en over te halen om over te stappen naar St. Jansdal. Volgens de rechter kan dat bewijs daarvoor niet in kort
geding worden geleverd. Ook de eis voor een rectificatie op de site van St […]

  https://drimble.nl/regio/gelderland/60249474/kortgedingrechter-wijst-eisen-van-plastisch-chirurgische-kliniek-af.html

St. Jansdal mag patiënten van BeekmanKlinieken benaderen
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St. Jansdal mag patiënten van BeekmanKlinieken benaderen. Dat heeft de kortgedingrechter dinsdag
besloten. De kliniek had geëist dat het ziekenhuis daarmee zou stoppen, maar de rechter vindt dat niet nodig.

  https://buren.nieuws.nl/knipsels/10626/st-jansdal-mag-patienten-van-beekmanklinieken-benaderen/  Views: 816

Kortgedingrechter wijst eisen van plastisch chirurgische kliniek af
: Rechtbank Gelderland
De kortgedingrechter wijst de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St. Jansdal moet stoppen om cliënten van de
kliniek te benaderen en over te halen om over te stappen naar St. Jansdal. Volgens de rechter kan dat bewijs
daarvoor niet in kort geding worden geleverd. Ook de eis voor een rectificatie op de site van St […]

  https://overbetuwe.nieuws.nl/1-1-2/9515/kortgedingrechter-wijst-eisen-van-plastisch-chirurgische-kliniek-af/
Views: 816

ECLI:NL:RBGEL:2019:2226
Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 21-05-2019 Datum publicatie 21-05-2019 Zaaknummer
C/05/352702/KZ ZA 19-92 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Eiseres
vordert dat gedaagde stopt met het benaderen van haar patiënten om deze over halen om de overstap naar gedaagde te
maken. Daarnaast wilde […]

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:2226

Kortgedingrechter wijst eisen van plastisch chirurgische kliniek af
De kortgedingrechter wijst de eis van een kliniek af dat ziekenhuis St. Jansdal moet stoppen om cliënten van de
kliniek te benaderen en over te halen om over te stappen naar St. Jansdal. Volgens de rechter kan dat bewijs
daarvoor niet in kort geding worden geleverd. Ook de eis voor een rectificatie op de site van St […]

  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-
Gelderland/Nieuws/Paginas/Kortgedingrechter-wijst-eisen-van-plastich-chirurgische-kliniek-af.aspx
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Drontenaren kunnen niet meer kiezen voor algemeen ziekenhuis: „Maakt niet zoveel
uit”
[…] Volgens Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van St Jansdal, is het om het even. „Dat maakt denk ik
niet zoveel uit”, zegt Relinde Weil over de signatuur van het ziekenhuis, „De christelijke waarden zijn gewoon
menselijke waarden. Dat gaat over compassie en zorg voor elkaar. En of je nu in een christelijk ziekenhuis komt of in
[…]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/drontenaren-kunnen-niet-meer-kiezen-voor-algemeen-ziekenhuis-maakt-niet-zoveel-
uit

Samenwerking St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Harderwijk - De samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post is nogmaals verlengd.
Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60192636/samenwerking-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-
verlengd.html

Samenwerking St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
HARDERWIJK De samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post is
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
De verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het lokaal maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, een

  https://hetkontaktharderwijk.nl/zakelijk/samenwerking-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-594390

Samenwerking St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
HARDERWIJK De samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post is
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
De verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het lokaal maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, een

  https://hetkontaktermelo.nl/zakelijk/samenwerking-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-594391

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Nijkerk - Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post nogmaals
verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen. Deze verlenging is
voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/60191294/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-
verlengd.html

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Aalt Guliker
Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, […]

  https://www.nijkerkerveen.org/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd/

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Harderwijk - Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen. Jarenlange
samenwerking Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60176216/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-
post-verlengd.html

NEUTRAAL
19/05/2019
08:30
3 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/05/2019
07:52
3 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/05/2019
07:15
3 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/05/2019
07:15
3 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/05/2019
00:07
4 dagen
geleden

POSITIEF
18/05/2019
21:43
4 dagen
geleden

NEUTRAAL
18/05/2019
06:30
4 dagen
geleden

Berichten 4

https://dedrontenaar.nl/algemeen/drontenaren-kunnen-niet-meer-kiezen-voor-algemeen-ziekenhuis-maakt-niet-zoveel-uit
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60192636/samenwerking-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd.html
https://hetkontaktharderwijk.nl/zakelijk/samenwerking-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-594390
https://hetkontaktermelo.nl/zakelijk/samenwerking-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-594391
https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/60191294/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd.html
https://www.nijkerkerveen.org/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd/
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60176216/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd.html


Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post nogmaals
verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen. Deze verlenging is
voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk aspect, naast de zakelijke
afspraken, […]

  https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/13671/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd/
Views: 846

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, […]

  https://veluweland.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-
594417
Views: 178

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, […]

  https://nieuwsbladdeband.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-
verlengd-594415
Views: 105

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, […]

  https://stadnijkerk.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-
594413
Views: 298

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, […]

  https://hetkontaktermelo.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-
verlengd-594412

Samenwerking ziekenhuis St Jansdal en Inclusief Gresbo Post verlengd
Op 8 mei 2019 is de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Inclusief Gresbo Post
nogmaals verlengd. Dit werd officieel gemaakt met het plaatsen van een handtekening door beide partijen.
Deze verlenging is voortgekomen uit een samenwerking van jaren waarin steeds het Lokaal Maatschappelijk
aspect, naast de zakelijke afspraken, […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-
verlengd-594394

Interactieve dinosauriërs voor St Jansdal kinderen
Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds kort twee bijzondere ´patiëntjes´ die permanent verblijven op de kinder- en
tienerafdeling. Het zijn twee robot dinosauriërs bedoeld om zieke kinderen af te leiden. Kinderarts Yvette Konijnenberg:
“De dino lijkt speelgoed, maar doet eigenlijk veel meer...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/60140297/interactieve-dinosauriers-voor-st-jansdal-kinderen.html
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https://stadnijkerk.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-594413
https://hetkontaktermelo.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-594412
https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/samenwerking-ziekenhuis-st-jansdal-en-inclusief-gresbo-post-verlengd-594394
https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/60140297/interactieve-dinosauriers-voor-st-jansdal-kinderen.html


Opleidingen Beveiliger niveau 2 en Co rdinator Beveiliging niveau 3
Landstede MBO

[…] Je kijkt mee met echte beveiligers, onder andere bij PEC Zwolle en het St Jansdal Ziekenhuis. Oefenen kun je
in een Praktijkstraat met een echte straat, een stoep, een café, kantoren en een huis. Omdat je fysiek fit moet
zijn, sport je twee keer per week. Daarbij is er veel aandacht voor samenwerking en zelfverdediging […]

  http://youtube.com/watch?v=nQFk542xkVk

Spoedeisende hulp en kraamzorg is voor St Jansdal voorlopig nog niet aan de orde
DRONTEN - „Ik denk dat het helemaal goed gaat komen”, zegt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur van
het St Jansdal Ziekenhuis over de zorg in de gemeente Dronten. Uitbreiding in Lelystad met spoedeisende hulp en
acute kraamzorg is voorlopig echter niet aan de orde. St Jansdal vierde zaterdag een feestje in verband met het 10-
jarig

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/spoedeisende-hulp-en-kraamzorg-is-voor-st-jansdal-voorlopig-nog-niet-aan-de-orde

Drontenaren hoeven straks voor 70% van de oogproblemen niet meer naar
Harderwijk
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal opent binnenkort in de Polikliniek Dronten een afdeling oogheelkunde. Vanaf 28
mei is er iedere dinsdag een optometrist aanwezig aan het Zwarte Water. Zaterdag presenteerde de optometrist
zich al tijdens de open dag van de polikliniek. „Mensen die nu nog naar Harderwijk rijden, kunnen straks voor ik denk
wel […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/drontenaren-hoeven-straks-voor-70-van-de-oogproblemen-niet-meer-naar-harderwijk

Drontenaren hoeven straks voor 70% van de oogproblemen niet meer naar
Harderwijk - DeDrontenaar.nl
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal opent binnenkort in de Polikliniek Dronten een afdeling oogheelkunde. Vanaf 28 mei is
er iedere dinsdag een optometrist aanwezig aan het Zwarte Water. Zaterdag presenteerde de optometrist zich al tijdens
de open dag van de polikliniek.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/1502838/drontenaren-hoeven-straks-voor-70-van-de-oogproblemen-niet-meer-
naar-harderwijk-dedrontenaar-nl

Interactieve dinosaurussen helpen kindpatiënten in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds kort een bijzondere gast die permanent verblijft op de kinder- en
tienerafdeling. Het is een robot-dinosaurus, bedoeld om zieke kinderen af te leiden.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/26888/interactieve-dinosaurussen-helpen-kindpatienten-in-ziekenhuis-st-jansdal-
harderwijk/
Views: 824
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