
Berichten
BeekmanKlinieken krijgt patiëntendossiers terug
[…] Daarover is een deal bereikt voorafgaand aan een rechtszaak die BeekmanKlinieken had aangespannen tegen het St
Jansdal ziekenhuis. De patiëntendossiers zijn van mensen die onder behandeling staan bij Beekman. De kliniek voor
plastische chirurgie is gevestigd in het Lelystadse ziekenhuis, maar is een zelfstandige organisatie […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/beekmanklinieken-krijgt-patientendossiers-terug/3087109

St Jansdal geeft patiëntendossiers terug aan BeekmanKlinieken
BeekmanKlinieken krijgt de patiëntendossiers van mensen die onder hun behandeling staan, terug van het St Jansdal.
Daarover hebben de kliniek en het ziekenhuis op 7 mei een deal gemaakt, voorafgaand aan het kortgeding dat
BeekmanKlinieken tegen St Jansdal had aangespannen voor de rechtbank in Zutphen.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-geeft-patientendossiers-terug-aan-beekmanklinieken/

'Zorgsamenwerking' Harderwijk in tv-programma SBS6
[…] '' Ook de samenwerking met de tweede lijn wordt gezocht. ,,Zo zijn er plannen waarbij de neurologen en
de Parkinsonverpleegkundige van het St. Jansdal spreekuur gaan houden in het centrum.'' SBS 6 heeft de
samenwerking binnen het centrum opgenomen in hun tv-programma SamenSterk. Dat wordt uitgezonden op
18 mei om 16.00 uur en op 19 mei om 12 […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorgsamenwerking-harderwijk-tv-programma-sbs6-589562

'Zorgsamenwerking' Harderwijk in tv-programma SBS6
[…] '' Ook de samenwerking met de tweede lijn wordt gezocht. ,,Zo zijn er plannen waarbij de neurologen en
de Parkinsonverpleegkundige van het St. Jansdal spreekuur gaan houden in het centrum.'' SBS 6 heeft de
samenwerking binnen het centrum opgenomen in hun tv-programma SamenSterk. Dat wordt uitgezonden op
18 mei om 16.00 uur en op 19 mei om 12 […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorgsamenwerking-harderwijk-tv-programma-sbs6-589563

Strijd om patiënt Lelystad roept juridische vragen op
Philip van de Poel
[…] Met de nieuwe eigenaar van het ziekenhuis in Lelystad is de verhouding ronduit slecht. Chirurg Werner
Beekman beticht het St Jansdal er van ‘zijn’ patiënten onder valse voorwendsels te hebben willen overnemen.
Ook krijgt hij van het St Jansdal geen toegang meer tot de dossiers van patiënten die bij hem onder behandeling
zijn […]

  https://www.zorgvisie.nl/strijd-om-patient-lelystad-roept-juridische-vragen-op/  Views: 2.082

Kort geding om patiëntenbestand failliete MC Zuiderzeeziekenhuis
Zutphen - Het getouwtrek om patiënten van het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis heeft zich gisteren verplaatst naar de
rechtbank in Zutphen. Een zelfstandig gevestigd plastisch chirurg eist in kort geding de medische dossiers van zijn
patiënten op, zo bericht de Volkskrant. Ook wil hij dat het Sint Jansdal Ziekenhuis,...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/zutphen/59917860/kort-geding-om-patientenbestand-failliete-mc-
zuiderzeeziekenhuis.html

St Jansdal geeft patiëntendossiers terug aan BeekmanKlinieken
BeekmanKlinieken krijgt de patiëntendossiers van mensen die onder hun behandeling staan, terug van het St Jansdal.
Daarover hebben de kliniek en het ziekenhuis op 7 mei een deal gemaakt, voorafgaand aan het kortgeding dat
BeekmanKlinieken tegen St Jansdal had aangespannen voor de rechtbank in Zutphen. De specialisten van Beekman
kunnen de […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id38375-st-jansdal-geeft-patientendossiers-terug-aan-beekmanklinieken-.html
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‘Op dit moment is het te veel ieder ziekenhuis voor zich’
[…] ” CV Begonnen als arts Suzanne Kruizinga begon haar carrière als spoedeisendehulparts in het
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waar zij aansluitend jarenlang als hoofd van de spoedeisende hulp en de
intensive care werkte. In 2015 maakte Kruizinga de overstap naar de vakbond CNV. In november 2017 werd
zij lid van de raad van bestuur van […]

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/08/op-dit-moment-is-het-te-veel-ieder-ziekenhuis-voor-zich-a3959449
Views: 14.869

BeekmanKlinieken krijgt medische dossiers patiënten in handen
Simone Paauw
[…] Dat is volgens hem zo afgesproken met de curatoren. Drie weken geleden werd bekend dat BeekmanKlinieken een
kort geding aanspande tegen ziekenhuis St Jansdal, dat een deel van de zorg overnam, en de curatoren die het
faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen afhandelen. BeekmanKlinieken is gehuisvest in het ziekenhuisgebouw in
Lelystad en de […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/-beekmanklinieken-krijgt-medische-dossiers-patienten-in-
handen.htm
Views: 3.900

St Jansdal ontkent ‘ronseling patiënten’ na overname MC Zuiderzee
Rechtszaak Het ziekenhuis St Jansdal verweerde zich in de rechtszaal tegen het verwijt dat het patiënten
afsnoept van plastisch chirurgen. Bij de overname van het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad is geen sprake
geweest het kapen van andermans patiënten. Dat betoogde althans nieuwe eigenaar, het St Jansdal, dinsdag bij
een kort geding […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-ontkent-ronseling-patienten-na-overname-mc-zuiderzee/3086844

Bundeling van deskundigheid en samenwerking
[…] Ook de samenwerking met de 2e lijn wordt gezocht. Zo zijn er plannen waarbij de neurologen en de
Parkinsonverpleegkundige van het St. Jansdal spreekuur gaan houden in het centrum. Deze ontwikkelingen zijn ook
landelijk niet onopgemerkt gebleven en daarom heeft SBS 6  de samenwerking binnen het centrum opgenomen in
hun TV programma “SamenSterk

  https://deputtenaer.nl/deel-je-nieuws-artikel/bundeling-van-deskundigheid-en-samenwerking-589535  Views: 144

St Jansdal ontkent ‘ronseling patiënten’ na overname MC Zuiderzee
NRC
Het ziekenhuis St Jansdal verweerde zich in de rechtszaal tegen het verwijt dat het patiënten afsnoept van plastisch
chirurgen....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/83488/201905/st-jansdal-ontkent-%E2%80%98ronseling-
pati%C3%ABnten%E2%80%99-na-overname-mc-zuiderzee

St Jansdal ontkent ‘ronseling patiënten’ na overname MC Zuiderzee
nrc.nl
Het ziekenhuis St Jansdal verweerde zich in de rechtszaal tegen het verwijt dat het patiënten afsnoept van plastisch
chirurgen.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4072292/st-jansdal-ontkent-ronseling-patinten-na-overname-mc-
zuiderzee

Het nieuws van dinsdag in 5 minuten
[…] Het huidige onderkomen wordt volledig gesloopt en moet plaatsmaken voor een nieuw duurzaam woonzorgcomplex.
Het Sint Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk gaat de patiëntendossiers van Beekmanklinieken, een kliniek voor plastische
chirurgie, teruggeven. Beide partijen stonden vandaag in een kort geding...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/het-nieuws-van-dinsdag-in-5-minuten/3086712
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St Jansdal ontkent ‘ronseling patiënten’ na overname MC Zuiderzee
Liza van Lonkhuyzen
Bij de overname van het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad is geen sprake geweest het kapen van
andermans patiënten. Dat betoogde althans nieuwe eigenaar, het St Jansdal, dinsdag bij een kort geding bij
de rechtbank in Zutphen. Een aantal patiënten van de BeekmanKlinieken, dat plastische chirurgie aanbiedt,
was benaderd voor een […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/st-jansdal-ontkent-ronseling-pati%C3%ABnten-na-overname-mc-
zuiderzee/ar-AAB2k6T
Views: 16.839

St Jansdal ontkent ‘ronseling patiënten’ na overname MC Zuiderzee
Bij de overname van het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad is geen sprake geweest het kapen van
andermans patiënten. Dat betoogde althans nieuwe eigenaar, het St Jansdal, dinsdag bij een kort geding bij
de rechtbank in Zutphen. Een aantal patiënten van de BeekmanKlinieken, dat plastische chirurgie aanbiedt,
was benaderd voor een […]

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/07/rechtszaak-st-jansdal-ontkent-ronseling-patienten-na-overname-mc-zuiderzee-
a3959446
Views: 14.869

St Jansdal ontkent 'ronseling patiënten' na overname MC Zuiderzee - NRC
Het ziekenhuis St Jansdal verweerde zich in de rechtszaal tegen het verwijt dat het patiënten afsnoept van plastisch
chirurgen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/noordoostpolder/emmeloord/1483272/st-jansdal-ontkent-ronseling-patienten-na-overname-
mc-zuiderzee-nrc

St Jansdal biedt excuses aan voor niet overhandigen medische dossiers
Lelystad - Vandaag stond een zelfstandig plastisch chirurg in de rechtbank om de medische dossiers van zijn patiënten
op te eisen bij het St Jansdal dat het failliete MC Zuiderzee heeft overgenomen. De chirurg werkte voor het faillissement bij
MC Zuiderzee in Lelystad, maar maakte bij de overname...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59914026/st-jansdal-biedt-excuses-aan-voor-niet-overhandigen-medische-
dossiers.html

Ziekenhuis St Jansdal maakt excuses; BeekmanKlinieken krijgt patiëntendossiers
ZUTPHEN - Het Sint Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk gaat de patiëntendossiers van Beekmanklinieken, een kliniek voor
plastische chirurgie, teruggeven […] Nog voor de zitting was begonnen liet St Jansdal weten de dossiers aan
BeekmanKlinieken te geven. De kliniek huurde jaren een ruimte in het MC Zuiderzee in Lelystad […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-excuses-beekmanklinieken-krijgt-pati-235-
ntendossiers/3086566

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal (De Stentor
Veluwe)
Heeft ziekenhuis St Jansdal ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken geneusd of niet? Daar moet de
kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven. Het ziekenhuis en de zelfstandige kliniek, die tot het faillissement
vorig jaar plastische chirurgie uitvoerde voor MC IJsselmeerziekenhuizen maar nu niet meer welkom is in het […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24550158

Ziekenhuis St Jansdal maakt excuses; BeekmanKlinieken krijgt patiëntendossiers
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk heeft in de rechtbank excuses aangeboden aan patiënten van de
BeekmanKlinieken. Er zouden fouten zijn gemaakt bij het overdragen van hun dossiers na het faillissement van de MC
Zuiderzee-groep.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59912190/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-excuses-beekmanklinieken-
krijgt-patientendossiers.html
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St Jansdal maakt excuses BeekmanKlinieken krijgt pati ntendossiers
Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Het Sint Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk gaat de patientendossiers van Beekmanklinieken, een
kliniek voor plastische […] Nog voor de zitting was begonnen liet St Jansdal weten de dossiers aan
BeekmanKlinieken te geven. http://gld.nl/eSZy #Zutphen #StJansdal #omroepgld

  http://youtube.com/watch?v=I4vQljMlizs  Views: 12.864

St Jansdal maakt excuses BeekmanKlinieken krijgt pati ntendossiers
Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Het Sint Jansdal Ziekenhuis uit Harderwijk gaat de patientendossiers van Beekmanklinieken, een
kliniek voor plastische chirurgie, teruggeven […] Nog voor de zitting was begonnen liet St Jansdal weten de
dossiers aan BeekmanKlinieken te geven.

  http://youtube.com/watch?v=I4vQljMlizs  Views: 12.864

BeekmanKlinieken krijgt pati ntendossiers terug
Omroep Flevoland

[…] Daarover is een deal bereikt voorafgaand aan een rechtszaak die BeekmanKlinieken had aangespannen
tegen het St Jansdal ziekenhuis. De patiëntendossiers zijn van mensen die onder behandeling staan bij
Beekman. De kliniek voor plastische chirurgie is gevestigd in het Lelystadse ziekenhuis, maar is een zelfstandige
organisatie.

  http://youtube.com/watch?v=cEIj8DvQQNk  Views: 2.449

BeekmanKlinieken krijgt pati ntendossiers terug
Omroep Flevoland

[…] Daarover is een deal bereikt voorafgaand aan een rechtszaak die BeekmanKlinieken had aangespannen
tegen het St Jansdal ziekenhuis. De patiëntendossiers zijn van mensen die onder behandeling staan bij
Beekman. De kliniek voor plastische chirurgie is gevestigd in het Lelystadse ziekenhuis, maar is een zelfstandige
organisatie.

  http://youtube.com/watch?v=cEIj8DvQQNk  Views: 2.449

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal in Harderwijk
Caspar van Oirschot
Heeft ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken
geneusd of niet? Daar moet de kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven […] Verkeerd De
vraag is ook of naast Beekman ook StJansdal als zo’n hulpverlener moet worden gezien. Nee, vond
Beekmans advocaat H. Stollenwerck […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/plastisch-chirurg-beekman-voor-rechter-op-ramkoers-met-st-jansdal-in-
harderwijk~a058a4f6/
Views: 3.500

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal
Caspar van Oirschot
Heeft ziekenhuis St Jansdal ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken geneusd of niet?
Daar moet de kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven […] Verkeerd De vraag is ook of naast
Beekman ook StJansdal als zo’n hulpverlener moet worden gezien. Nee, vond Beekmans advocaat H.
Stollenwerck […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/beekman-op-ramkoers-met-st-jansdal~a058a4f6/  Views: 3.500
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St Jansdal biedt excuses aan voor niet overhandigen medische dossiers
Vandaag stond een zelfstandig plastisch chirurg in de rechtbank om de medische dossiers van zijn patiënten op
te eisen bij het St Jansdal dat het failliete MC Zuiderzee heeft overgenomen. De chirurg werkte voor het
faillissement bij MC Zuiderzee in Lelystad, maar maakte bij de overname de door het St Jansdal de stap naar een
eigen praktijk […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/48278-st-jansdal-biedt-excuses-aan-voor-niet-overhandigen-
medische-dossiers.html
Views: 540

Ziekenhuis St Jansdal maakt excuses; BeekmanKlinieken krijgt patiëntendossiers
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk heeft in de rechtbank excuses aangeboden aan patiënten van de BeekmanKlinieken.
Er zouden fouten zijn gemaakt bij het overdragen van hun dossiers na het faillissement van de MC Zuiderzee-groep.

  https://buren.nieuws.nl/knipsels/9902/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-excuses-beekmanklinieken-krijgt-patientendossiers/
Views: 768

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal in Harderwijk
De Stentor Veluwe
Heeft ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken geneusd of niet?
Daar moet de kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven. Het ziekenhuis en de zelfstandige kliniek, die tot
het faillissement vorig jaar

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/18485/plastisch-chirurg-beekman-voor-rechter-op-ramkoers-met-st-jansdal-in-
harderwijk/
Views: 800

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal in Harderwijk
De Stentor Veluwe
Heeft ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken geneusd of niet?
Daar moet de kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven. Het ziekenhuis en de zelfstandige kliniek, die tot
het faillissement vorig jaar

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/26594/plastisch-chirurg-beekman-voor-rechter-op-ramkoers-met-st-jansdal-in-
harderwijk/
Views: 800

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal
De Stentor Veluwe
Heeft ziekenhuis St Jansdal ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken geneusd of niet? Daar moet de
kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven. Het ziekenhuis en de zelfstandige kliniek, die tot het faillissement
vorig jaar plastische chirurgie

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/18477/plastisch-chirurg-beekman-voor-rechter-op-ramkoers-met-st-jansdal/
Views: 800

Ruzie om patiënt: kort geding tussen Ziekenhuis St Jansdal en BeekmanKlinieken
ZUTPHEN - Van wie zijn voormalige patiënten van het failliete MC Zuiderzee in Lelystad? Met die vraag staan Ziekenhuis St
Jansdal uit Harderwijk en de BeekmanKlinieken vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Zutphen. De kliniek huurde
jaren een ruimte in het MC Zuiderzee in Lelystad en de artsen maakten gebruik van hetzelfde […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ruzie-om-pati-235-nt-kort-geding-tussen-ziekenhuis-st-jansdal-en-
beekmanklinieken/3086213

Prikpost St Jansdal vaker open
De GGz-prikpost van St Jansdal in Emmeloord is vanaf woensdag 8 mei vaker open. Patiënten kunnen
gedurende een half jaar eens per twee weken voor bloedafname terecht in de prikpost aan de Urkerweg 1.
Voorheen was dit eens per maand. De tijdstip waarop bloedafname verricht kan worden is woensdag in de
oneven weken, tussen 8.45 en 9.30 uur […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1015204/prikpost-st-jansdal-vaker-open.html  Views: 521
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Rechter buigt zich over patiëntendossiers
De BeekmanKlinieken en ziekenhuis St Jansdal staan dinsdagmiddag tegenover elkaar bij de rechtbank in Zutphen. Inzet
zijn de patiëntendossiers van mensen die onder behandeling staan bij Beekman. De kliniek voor plastische chirurgie is
gevestigd in het Lelystadse ziekenhuis, maar is een zelfstandige organisatie. Voor de opslag van patiëntgegevens

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/rechter-buigt-zich-over-patientendossiers/3086047

Jubilerende Polikliniek Dronten verdubbelt aantal spreekuuren
Dronten - De Polikliniek Dronten van Ziekenhuis St Jansdal bestaat op zaterdag 11 mei alweer 10 jaar en wordt uitgebreid
van een halve naar een hele polikliniek. Om dit te vieren houdt het ziekenhuis een open dag.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/59897851/jubilerende-polikliniek-dronten-verdubbelt-aantal-
spreekuuren.html

Jubilerende Polikliniek Dronten verdubbelt aantal spreekuuren - flevopost.nl
Dronten - De Polikliniek Dronten van Ziekenhuis St Jansdal bestaat op zaterdag 11 mei alweer 10 jaar en wordt uitgebreid
van een halve naar een hele polikliniek. Om dit te vieren houdt het ziekenhuis een open dag.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/1481502/jubilerende-polikliniek-dronten-verdubbelt-aantal-spreekuuren-flevopost-
nl

BeekmanKlinieken tegenover MC Zuiderzee in rechtszaak Zutphen
[…] Na het faillissement konden de plastisch chirurgen de patentendossiers niet zomaar meer inzien, want die waren
door de curatoren overgedragen aan het St Jansdal. Dit mag echter niet, aldus BeekmanKlinieken, aangezien de
patiënten bij hen in behandeling waren, en niet bij het ziekenhuis. Slag om patiënt In het geding vandaag eisen de
plastisch […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id38365-beekmanklinieken-tegenover-mc-zuiderzee-in-rechtszaak-zutphen.html

Strijd om patiënten Zuiderzeeziekenhuis bereikt rechtszaal
Volkskrant
[…] Een zelfstandig gevestigd plastisch chirurg eist in een kort geding de medische dossiers van zijn patiënten op. Ook
wil hij dat het Sint Jansdal Ziekenhuis, dat de ziekenhuiszorg in Lelystad overnam, stopt met het benaderen van zijn
patiënten....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/72312/201905/strijd-om-pati%C3%ABnten-zuiderzeeziekenhuis-bereikt-
rechtszaal

Strijd om patiëntenbestand voormalig MC Zuiderzee bereikt rechtszaal
Jurre van den Berg
[…] Ook wil hij dat het Sint Jansdal Ziekenhuis, dat de ziekenhuiszorg in Lelystad overnam, stopt met het
benaderen van zijn patiënten. Het ziekenhuisbankroet in Lelystad, eind […] ’ Slordig of bewust Met het St
Jansdal is het een ander verhaal. Het ziekenhuis zou persoonsgegevens uit de patiëntendossiers gebruiken
om patiënten te verzoeken hun […]

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/strijd-om-patientenbestand-voormalig-mc-zuiderzee-bereikt-
rechtszaal~b1dc317a/
Views: 13.374

Ruzie tussen specialisten en ziekenhuis Jansdal: ´Van wie zijn de patiënten?´
Lelystad - Bij de ziekenhuisovername van het MC Zuiderzee in Lelystad per 1 maart door het ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk zijn hoogoplopende ruzies ontstaan, zo bericht NRC Handelsblad. Met name rond medisch specialisten die,
nadat er voor hen geen plek bleek te zijn bij de nieuwe eigenaren, voor zichzelf...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59867848/ruzie-tussen-specialisten-en-ziekenhuis-jansdal-van-wie-zijn-de-
patienten.html
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Reconstructie overname MC Zuiderzee. Artsenruzie: wie krijgt patiënten?
Lelystad - Artsenruzie: wie krijgt patiënten? Reconstructie overname MC Zuiderzee. Bij de overname van het failliete
ziekenhuis MC Zuiderzee was sprake van chaotische taferelen en hoogoplopende ruzies. Bij de ziekenhuisovername van
het MC Zuiderzee in Lelystad door het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk sinds...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59848446/reconstructie-overname-mc-zuiderzee-artsenruzie-wie-krijgt-
patienten.html

In Lelystad is de strijd om de patiënt hard gevoerd
[…] Vriendelijke overname? De medici van het St Jansdal bepalen zelf wie ze wel en niet in hun team willen Bij
de directies van omliggende ziekenhuizen is de verrassing minder groot. In de zomer hebben bestuurders
van het MC Zuiderzee hen al benaderd vanwege de financiële problemen. Het St Jansdal in Harderwijk
(47.000 inwoners) begint scenario

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/03/in-lelystad-is-de-strijd-om-de-patient-hard-gevoerd-a3959119  Views: 13.888

ACM: ‘Patiënt Slotervaart zou toch al voor OLVG kiezen’
Ilse Kleijne
[…] Voor de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad door ziekenhuis St Jansdal loopt ook nog een dergelijk
goedkeuringstraject.

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/acm-patient-slotervaart-zou-toch-al-voor-olvg-kiezen.htm
Views: 3.628

Stichting Salem Ermelo nog steeds ‘springlevend’
ermelo
[…] Ze was de feitelijke eigenaar van het ziekenhuis en de omliggende gronden. Nadat in juni 1987 het nieuwe
ziekenhuis st.Jansdal in Harderwijk werd geopend, betekende dat tegelijkertijd de sluiting van de ziekenhuizen Pius
en Boerhaave in Harderwijk en Salem in Ermelo. Op een deel van de vrijkomende grond in Ermelo verscheen een
nieuwe woonwijk en […]

  https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20190501/stichting-salem-ermelo-nog-steeds-springlevend/  Views: 750

Obesitaspatiëntenin de knel
Harderwijk - Patiënten met problematisch overgewicht en huisartsen weten niet meer bij wie ze in de regio terecht
kunnen voor een doorverwijzing en een behandeltraject. Sinds de sluiting van de locatie Salem van ziekenhuis Sint
Jansdal en het faillissement van MC Zuiderzeeziekenhuis lijkt de Obesitaspoli verdwenen.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59767833/obesitaspatientenin-de-knel.html

Obesitaspatiëntenin de knel
[…] Mieneke Braakman Het Sint Jansdal ziekenhuis heeft die niet overgenomen. Begin 2015 besloot het Sint
Jansdal om, in het kader van de samenwerkingsafspraken met MC Groep Lelystad, te starten met een
obesitaspoli. Na een succesvolle start in Lelystad, Almere, Meppel en Zwolle startte de poli ook in ziekenhuis
Sint Jansdal, op haar locatie Salem in […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/obesitaspati%C3%ABntenin-de-knel-586060

Obesitaspatiëntenin de knel
[…] Mieneke Braakman Het Sint Jansdal ziekenhuis heeft die niet overgenomen. Begin 2015 besloot het Sint
Jansdal om, in het kader van de samenwerkingsafspraken met MC Groep Lelystad, te starten met een
obesitaspoli. Na een succesvolle start in Lelystad, Almere, Meppel en Zwolle startte de poli ook in ziekenhuis
Sint Jansdal, op haar locatie Salem in […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/obesitaspati%C3%ABntenin-de-knel-586057
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