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Berichten
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Nieuws gemist? Instortingsgevaar bij school in Steenwijk en André (80) had een engeltje op
zijn schouder. Dit en meer in jouw overzicht
Goedenavond! Geen tijd gehad om vandaag het nieuws te volgen? Met deze update ben jij
binnen 2 minuten op de hoogte. Chauffeurs van busmaatschappij Keolis vallen uit door de hoge

Nieuws

drimble.nl  1 dec. 2021 18:42

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een
laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022.

Nieuws

Aalt Guliker Nijkerkerveen.org De Veense Courant Online Aalt Guliker, auteur op De V…  1 dec. 2021 17:40

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een
laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Daarna zal

Nieuws

drimble.nl  1 dec. 2021 16:47

Ultimatum St Jansdal in conflict verzekeraars over aanbod zorg
Lelystad - St Jansdal ligt overhoop met de verzekeraars over de hoeveelheid zorg die zijn ziekenhuizen in...

Nieuws

lelystad.nieuws.nl  1 dec. 2021 16:19

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een
laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Daarna zal

Nieuws

rtvnunspeet.nl  1 dec. 2021 15:00

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6
december een laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022.

Nieuws
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Sander Lindenburg destentor.nl  1 dec. 2021 13:02

Lezers over strijd tussen St. Jansdal en zorgverzekeraars: ‘Miljardenwinsten en wij zijn de
dupe’
LezersreactiesDat er binnenkort een gapend gat van 5 miljoen euro dreigt voor ziekenhuis St.
Jansdal met vestigingen in Harderwijk en Lelystad verontrust de lezers van de

Nieuws

drimble.nl  1 dec. 2021 11:25

Ziekenhuis St Jansdal ligt in de clinch met zorgverzekeraars; nog geen enkel contract getekend
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ligt in de clinch met de zorgverzekeraars. In de onderhandelingen over de
betaling van de patiëntenzorg voor 2022 blijkt dat de standpunten van

Nieuws

drimble.nl  1 dec. 2021 11:10

St Jansdal en zorgverzekeraars botsen over vergoedingen voor 2022
Zeewolde - Ziekenhuis St Jansdal en zorgverzekeraars liggen met elkaar in de clinch over de afspraken voor
volgend jaar. Daardoor is het nog onduidelijk welke verzekeraars vanaf

Nieuws

de Stentor  1 dec. 2021 10:31

Contractstrijd bij St Jansdal
HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft nog met geen enkele zorgverzekeraar een
contractafspraak voor 2022 kunnen maken. Volgens bestuuder Arend Jan Poelarends komt het ziekenhuis nog 5
miljoen euro tekort om goede zorg te kunnen leveren.

Blendle

Lithya bokt.nl  1 dec. 2021 10:07

Reactie van een ziekenhuis. De invloed van de zorgverzekeraars

Forum

Ely Hackmann nijkerk.nieuws.nl  1 dec. 2021 09:59

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6
december een laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in

Nieuws

drimble.nl  1 dec. 2021 09:10

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een
laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022.

Nieuws
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flevopost.nl  1 dec. 2021 09:04

Ziekenhuis St Jansdal ligt in de clinch met zorgverzekeraars; nog geen enkel contract
getekend
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ligt in de clinch met de zorgverzekeraars. In de jaarlijkse
onderhandelingen over de betaling van de patiëntenzorg voor 2022 blijkt dat de

Blog

drimble.nl  1 dec. 2021 08:51

Moeizame onderhandelingen met zorgverzekeraars
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een
laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022.

Nieuws

Ingrid Willems ad.nl  1 dec. 2021 08:18

Ziekenhuis St Jansdal: patiëntenzorg in gevaar door ‘moeizame onderhandelingen’ met
verzekeraars
Kan een verzekerde van pakweg Coöperatie VGZ of Menzis volgend jaar nog wel zorg krijgen in
ziekenhuis St Jansdal? Dat is zeer de vraag nu het ziekenhuis met nog geen enkele

Nieuws

harderwijksezaken.nl  1 dec. 2021 08:00

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een
laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Daarna zal

Nieuws

drimble.nl  1 dec. 2021 06:32

St Jansdal en zorgverzekeraars botsen over vergoedingen voor 2022
Ziekenhuis St Jansdal en zorgverzekeraars liggen met elkaar in de clinch over de afspraken voor volgend jaar.
Daardoor is het nog onduidelij...

Nieuws
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Ziekenhuis St Jansdal: patiëntenzorg in gevaar door `moeizame onderhandelingen  ̀met verzekeraars
Kan een verzekerde van pakweg Coöperatie VGZ of Menzis volgend jaar nog wel zorg krijgen in ziekenhuis St
Jansdal? Dat is zeer de vraag nu het ziekenhuis met nog geen enkele

Nieuws
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Ingrid Willems destentor.nl  1 dec. 2021 06:00

Ziekenhuis St Jansdal: patiëntenzorg in gevaar door ‘moeizame onderhandelingen’ met
verzekeraars
Kan een verzekerde van pakweg Coöperatie VGZ of Menzis volgend jaar nog wel zorg krijgen in
ziekenhuis St Jansdal? Dat is zeer de vraag nu het ziekenhuis met nog geen enkele

Nieuws

gelre.fm  1 dec. 2021 00:00

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een laatste voorstel
te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Daarna zal

Nieuws

ermelosezaken.nl  1 dec. 2021 00:00

Ziekenhuis St Jansdal vraagt zorgverzekeraars op korte termijn zekerheid voor patiënten en
zorgmedewerkers
Ziekenhuis St Jansdal heeft de zorgverzekeraars gevraagd om uiterlijk maandag 6 december een
laatste voorstel te doen voor de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Daarna zal

Nieuws

Gert Dobbenberg  30 nov. 2021 17:44

★★☆☆☆ Als familielid van een cliënt die enkele keren is opgenomen met een beenbreuk/complicaties, heb ik
geconstateerd dat men hier weinig opheeft met de zorgplicht (Ook niet na bemoeienis van een behulpzame
klachtenfunctionaris die begrip heeft voor de situatie en de collega's daar over aanspreekt).Qua herstel: zo snel
mogelijk weer naar buiten en passende nazorg mag je zelf regelen - wat natuurlijk niet lukt door de 'zorg'…

Review

parool.nl  30 nov. 2021 07:00

Opinie: ‘Gebruik ‘frontlinie’ niet nu mensen tegenover elkaar staan’
Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.
‘Gebruik het woord frontlinie beter niet’ Ik heb het al vaak gehoord in deze

Nieuws

xon.nu  28 nov. 2021 18:05

Annelies ontlast ziekenhuispersoneel in Harderwijk
Annelies ontlast ziekenhuispersoneel in Harderwijk Zorgreservist Annelies van der Haar op weg
naar eerste werkdag Foto: Omroep Gelderland ERMELO - Het is hard nodig, extra

Nieuws
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Omroep Gelderland regiotvtiel.nl  28 nov. 2021 18:05

Annelies ontlast ziekenhuispersoneel in Harderwijk
ERMELO - Het is hard nodig, extra personeel om de zorg te ontlasten. De Nationale Zorgreserve
zoekt oud-zorgmedewerkers om tijdelijk in te zetten in deze crisistijd. En dat was

Nieuws

rtvnunspeet.nl  28 nov. 2021 18:05

Annelies ontlast ziekenhuispersoneel in Harderwijk
ERMELO - Het is hard nodig, extra personeel om de zorg te ontlasten. De Nationale Zorgreserve
zoekt oud-zorgmedewerkers om tijdelijk in te zetten in deze crisistijd. En dat was

Nieuws
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Annelies ontlast ziekenhuispersoneel in Harderwijk
ERMELO - Het is hard nodig, extra personeel om de zorg te ontlasten. De Nationale Zorgreserve
zoekt oud-zorgmedewerkers om tijdelijk in te zetten in deze crisistijd.En dat was

Nieuws

Erwin Dijk ad.nl  26 nov. 2021 13:49

Nierpatiënten in Lelystad hoeven voor dialyse niet meer naar ziekenhuis
Nierpatiënten uit Lelystad en omgeving kunnen vanaf komende maandag voor
dialysezorg terecht op twee nieuwe locaties in Lelystad: De Meent in het centrum en Binnendijk in

Nieuws

Erwin Dijk destentor.nl  26 nov. 2021 12:54

Nierpatiënten in Lelystad hoeven voor dialyse niet meer naar ziekenhuis: twee nieuwe
locaties ‘in de wijk’
Nierpatiënten uit Lelystad en omgeving kunnen vanaf komende maandag voor dialysezorg
terecht op twee nieuwe locaties in Lelystad: De Meent in het centrum en Binnendijk in

Nieuws

drimble.nl  25 nov. 2021 17:56

Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over de coronacrisis uitgebracht. Met ´Dit blijft ons altijd bij´
wil het ziekenhuis verhalen van werknemers, patiënten en

Nieuws
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Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona
Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over de coronacrisis uitgebracht. Met ´Dit blijft ons altijd bij´ wil het
ziekenhuis verhalen van werknemers, patiënten en andere

Nieuws

xon.nu  25 nov. 2021 15:57

Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona
Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona Alle medewerkers krijgen het
boek. Foto: Omroep Flevoland HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over

Nieuws

Omroep Gelderland regiotvtiel.nl  25 nov. 2021 15:57

Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over de coronacrisis uitgebracht. Met 'Dit
blijft ons altijd bij' wil het ziekenhuis verhalen van werknemers, patiënten en

Nieuws
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Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over de coronacrisis uitgebracht. Met 'Dit
blijft ons altijd bij' wil het ziekenhuis verhalen van werknemers, patiënten en

Nieuws

nos.nl  25 nov. 2021 14:23

Ziekenhuis brengt boek uit over coronacrisis
Ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Flevoland en Gelderland. heeft een boek over de
coronacrisis uitgebracht. Het ziekenhuis wil verhalen van werknemers, patiënten en

Nieuws

drimble.nl  25 nov. 2021 13:21

Ziekenhuis St Jansdal brengt `coronaboek  ̀uit
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal, dat vestigingen heeft in Harderwijk en Lelystad, heeft een boek over de
coronacrisis uitgebracht. Het boek heeft als titel ´Dit blijft ons
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flevopost.nl  25 nov. 2021 12:48

Nierpatiënten uit Lelystad kunnen terecht op twee nieuwe locaties Flevoziekenhuis
Lelystad - Nierpatiënten uit Lelystad kunnen vanaf maandag 29 november voor dialysezorg
terecht op twee locaties in Lelystad: De Meent (centrum) en Binnendijk (Haven).

Nieuws
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Ziekenhuis St Jansdal brengt boek uit over coronacrisis
Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over de coronacrisis uitgebracht. Met ´Dit blijft ons altijd bij´ wil het
ziekenhuis verhalen van werkn...

Nieuws

gld.nl  25 nov. 2021 00:00

Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over de coronacrisis uitgebracht. Met 'Dit
blijft ons altijd bij' wil het ziekenhuis verhalen van werknemers, patiënten en

Nieuws

gelre.fm  25 nov. 2021 00:00

Ziekenhuis St Jansdal schrijft boek vol herinneringen aan corona
Ziekenhuis St Jansdal heeft een boek over de coronacrisis uitgebracht. Met 'Dit blijft ons altijd bij' wil het
ziekenhuis verhalen van werknemers, patiënten en andere

Nieuws
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