
Berichten
St Jansdal Pas op met budgetpolis Zilveren Kruis

Omroep Flevoland

Daarvoor waarschuwt het St Jansdal. En er moet rust komen in de crisis rond de IJsselmeerziekenhuizen zodat
alle betrokkenen gezamenlijk aan de toekomst kunnen werken. Dat zegt minister Bruno Bruins voor Medische
Zorg.

  http://youtube.com/watch?v=WatuUvIdtr0  Views: 2.449

Dit is Flevoland van 28 november
Omroep Flevoland

- Minister wil rust in ziekenhuiscrisis - Met budgetpolis geen zorg in St Jansdal - Hoe je één kerstboom twee keer
kapt

  http://youtube.com/watch?v=gXv9FreXFZY  Views: 2.449

Minister: ziekenhuis heeft rust nodig
Ook mensen van het St Jansdal uit Harderwijk, dat de poliklinieken in Lelystad...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/minister-ziekenhuis-heeft-rust-nodig/2889538

St Jansdal: Pas op met budgetpolis Zilveren Kruis
Daarvoor waarschuwt het St Jansdal. Met de polis 'Basis Budget' kon je tot aan het faillissement van de MC
IJsselmeerziekenhuizen wel in het Lelystadse ziekenhuis geholpen worden. Nu de zorg wordt overgenomen door het St
Jansdal uit Harderwijk is dat niet langer het geval. Zilveren Kruis en het St Jansdal...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-pas-op-met-budgetpolis-zilveren-kruis/2889203

Ermelo krijgt Buurtzorgpension
Gert Hofsink
We hebben gesproken met onder andere enkele huisartsen, de directeur van de huisartsencoöperatie Mediacmus en
met de directeur zorg van St.Jansdal. En ja, er was zeker behoefte aan zo’n pension.’’ Buurtzorg Nederland is in contact
gekomen met de Stichting Ziekenzorg ( Salem). Deze stichting heeft ook een bijdrage geleverd aan he Willem ...

  https://ermelovannu.nl/actueel/8046-ermelo-krijgt-buurtzorgpension

Akkoord over IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de
ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://www.parool.nl/amsterdam/inzamelingsactie-voor-afscheidsfeest-mc-slotervaart~a4606512/  Views: 6.101

Duizenden bij 'omarming' ziekenhuis Lelystad
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen namen spandoeken mee, met daarop teksten als 'Red onze
ziekenhuizen'. Vorige week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde
minister Bruno Bruins voor Medisch

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45709-duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-lelystad.html
Views: 509
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Manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister Bruno Bruins (Medische
Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er blijven terechtkunnen voor

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad-1.1530047  Views: 357

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
2018 23:17 Update: 22-11-18 23:17 21 De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben met het St
Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk een akkoord bereikt over een doorstart ... over de omvang van de
gecontinueerde zorg Het Sint Jansdal-ziekenhuis zal in ieder geval de poliklinische zorg bij MC Zuiderzee
Lelystad en MC Dronten voortzetten ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5588639/akkoord-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten.html
Views: 293.096

Protestactie in Lelystad: raad roept iedereen op zondag ziekenhuis te omarmen
Linda J. Rusk
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Volgens de curatoren is er donderdag een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/341666-protestactie-in-lelystad-raad-roept-iedereen-op-zondag-ziekenhuis-te-
omarmen.html

Duizenden mensen betogen voor een volwaardig ziekenhuis
Linda J. Rusk
De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis.
Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over,
maar voor de

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/341664-duizenden-mensen-betogen-voor-een-volwaardig-ziekenhuis.html

Gemeenteraad Lelystad krijgt duizenden op de been
Linda J. Rusk
Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis. Grote drukte bij actie voor behoud
spoedeisende hulp Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel
van

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/341586-gemeenteraad-lelystad-krijgt-duizenden-op-de-been.html

Massale opkomst bij protest behoud volwaardig ziekenhuis Lelystad
Linda J. Rusk
De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis.
Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over,
maar voor de

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/342011-massale-opkomst-bij-protest-behoud-volwaardig-ziekenhuis-
lelystad.html

In mijn regio moeten zwangeren en zieke kindjes óók 22 kilometer reizen, en hier lijkt
niemand ongerust
Joost Zaat
Alleen snap ik niet helemaal waarom ze die spoedeisende zorg en verloskunde daar zo belangrijk vinden. De
afstand Lelystad-Harderwijk, waar het St-Jansdal de zorg gaat overnemen, is 25 kilometer zuidwaarts. Als je je
in tijden van nood niet helemaal aan de maximumsnelheid houdt, duurt zo’n ritje niet veel langer dan een
ruim kwartiertje ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-mijn-regio-moeten-zwangeren-en-zieke-kindjes-ook-22-kilometer-
reizen-en-hier-lijkt-niemand-ongerust~be5c6f7a/
Views: 11.157

NEUTRAAL
26/11/2018
00:31
1 maand
geleden

NEUTRAAL
26/11/2018
00:00
1 maand
geleden

NEUTRAAL
26/11/2018
00:00
1 maand
geleden

NEUTRAAL
26/11/2018
00:00
1 maand
geleden

NEUTRAAL
26/11/2018
00:00
1 maand
geleden

NEUTRAAL
26/11/2018
00:00
1 maand
geleden

NEUTRAAL
25/11/2018
22:07
1 maand
geleden

Berichten 2

http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad-1.1530047
https://www.nu.nl/ondernemen/5588639/akkoord-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten.html
http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/341666-protestactie-in-lelystad-raad-roept-iedereen-op-zondag-ziekenhuis-te-omarmen.html
http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/341664-duizenden-mensen-betogen-voor-een-volwaardig-ziekenhuis.html
http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/341586-gemeenteraad-lelystad-krijgt-duizenden-op-de-been.html
http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/26/342011-massale-opkomst-bij-protest-behoud-volwaardig-ziekenhuis-lelystad.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-mijn-regio-moeten-zwangeren-en-zieke-kindjes-ook-22-kilometer-reizen-en-hier-lijkt-niemand-ongerust~be5c6f7a/


Grote drukte bij actie voor behoud spoedeisende hulp
Omroep Flevoland

De gemeenteraad van Lelystad organiseerde de bijeenkomst om de spoedeisende zorg en de acute
verloskunde te behouden in het failliete ziekenhuis. Het St Jansdal uit Harderwijk neemt de zorg in Lelystad en
Dronten over, maar de zorg wordt wel teruggeschroefd. Burgemeester Ina Adema sprak tijdens het protest van
een verlies voor de stad ...

  http://youtube.com/watch?v=5GgGSWrEL3E  Views: 2.449

Duizenden mensen protesteren tegen sluiten ziekenhuis Lelystad
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als ‘Red onze
ziekenhuizen’. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister Bruno
...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/duizenden-mensen-protesteren-tegen-sluiten-ziekenhuis-lelystad/

Grote drukte bij actie voor behoud spoedeisende hulp
De gemeenteraad van Lelystad organiseerde de bijeenkomst om de spoedeisende zorg en de acute verloskunde te
behouden in het failliete ziekenhuis. Het St Jansdal uit Harderwijk neemt de zorg in Lelystad en Dronten over, maar de
zorg wordt wel teruggeschroefd. Burgemeester Ina Adema sprak tijdens het protest van een verlies...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/grote-drukte-bij-actie-voor-behoud-spoedeisende-hulp/2884703

Duizenden mensen betogen voor een volwaardig ziekenhuis (foto's en filmpjes)
Kees Bakker
’ [De tekst gaat verder na het filmpje] Oproep Adema riep het St Jansdal, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en
minister Bruno Bruins op alsnog te zorgen dat Lelystad een volwaardig ziekenhuis behoud. Dat deed ook
Berend Jansen, huisarts uit Swifterbant, die namens de verenigde huisartsen van Flevoland het podium betrad
en de mensen toesprak ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/560105/duizenden-mensen-betogen-voor-een-volwaardig-ziekenhuis-foto-s-en-
filmpjes.html
Views: 293

Duizenden mensen betogen voor een volwaardig ziekenhuis
Kees Bakker
‘En het is nu eenmaal zondag, dus Urk laat zich verontschuldigen, maar ook zij steunen deze actie.’ Oproep
Adema riep het St Jansdal, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en minister Bruno Bruins op alsnog te zorgen dat
Lelystad een volwaardig ziekenhuis behoud. Dat deed ook Berend Jansen, huisarts uit Swifterbant, die
namens de verenigde huisartse

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/560105/duizenden-mensen-betogen-voor-een-volwaardig-ziekenhuis.html
Views: 293

Zeker duizend mensen omarmen ziekenhuis in Lelystad
De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het
ziekenhuis. Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over
een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal
neemt een deel van de zorg over, maar voor de

  https://nos.nl/artikel/2260771-zeker-duizend-mensen-omarmen-ziekenhuis-in-lelystad.html  Views: 73.010

Zeker duizend mensen omarmen ziekenhuis in Lelystad
De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis.
Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over,
maar voor de

  http://www.headlines.nl/17433399/Zeker-duizend-mensen-omarmen-ziekenhuis-in-Lelystad/
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2000 mensen vormen menselijk schild rond het ziekenhuis in Lelystad tijdens ‘omarm-
manifestatie’
Herre Stegenga & Gerald meijer
Die wilde zo laten zien dat vóór het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen stad en omstreken de
instelling omarmde. Maar ook nu nog. De bijeenkomst is een signaal naar het St Jansdal, de zorgverzekeraar
en de landelijke politiek: hoofdrolspelers in dit hoofdstuk. De Lelystadse burgemeester Ina Adema riep het
nog maar eens hardop tijdens d

  https://www.ad.nl/lelystad/2000-mensen-vormen-menselijk-schild-rond-het-ziekenhuis-in-lelystad-tijdens-omarm-
manifestatie%7Eae1af536/
Views: 19.559

2000 mensen vormen menselijk schild rond het ziekenhuis in Lelystad tijdens ‘omarm-
manifestatie’
Herre Stegenga & Gerald meijer
Die wilde zo laten zien dat vóór het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen stad en omstreken de
instelling omarmde. Maar ook nu nog. De bijeenkomst is een signaal naar het St Jansdal, de zorgverzekeraar
en de landelijke politiek: hoofdrolspelers in dit hoofdstuk. De Lelystadse burgemeester Ina Adema riep het
nog maar eens hardop tijdens d

  https://www.destentor.nl/lelystad/2000-mensen-vormen-menselijk-schild-rond-het-ziekenhuis-in-lelystad-tijdens-omarm-
manifestatie~ae1af536/
Views: 1.636

Duizenden bij ’omarming’ ziekenhuis Lelystad
Mooi!”, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als ’Red
onze ziekenhuizen’. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno Bruins

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2839180/duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-lelystad  Views: 155.822

Duizenden bij 'omarming' ziekenhuis Lelystad
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als 'Red
onze ziekenhuizen'. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno Bruins ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-Lelystad-23864331.html  Views: 2.813

Duizenden bij 'omarming' ziekenhuis Lelystad
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als 'Red
onze ziekenhuizen'. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno Bruins ...

  https://www.lc.nl/binnenland/Duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-Lelystad-23864328.html  Views: 2.477

Duizenden bij ‘omarming’ ziekenhuis Lelystad
ANP
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als ‘Red onze
ziekenhuizen’. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister
Bruno ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181125/duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-lelystad/  Views: 992

Hoge opkomst voor ‘omarming’ MC Zuiderzee-ziekenhuis Lelystad
Mooi!”, schrijft ze op Twitter. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als ‘Red
onze ziekenhuizen’. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister ...

  http://www.kijknieuws.nl/hoge-opkomst-voor-omarming-mc-zuiderzee-ziekenhuis-lelystad.php
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Zee van mensen bij manifestatie ‘omarm het ziekenhuis’ in Lelystad
Herre Stegenga
Komende tijd moet duidelijk worden in welke mate de stad en zijn omgeving een ziekenhuis houdt. Het
Harderwijkse St Jansdal neemt de zorg over van het failliete Zuiderzeeziekenhuis, maar ga eerder al aan dat
een volwaardige instelling compleet met spoedeisende hulp en uitgebreide verloskunde niet mogelijk is. 
Zorgminister Bruno Bruins beloofde ...

  https://www.ad.nl/lelystad/zee-van-mensen-bij-manifestatie-omarm-het-ziekenhuis-in-lelystad%7Ea54958a9/
Views: 19.559

Zee van mensen bij manifestatie ‘omarm het ziekenhuis’ in Lelystad
Herre Stegenga
Komende tijd moet duidelijk worden in welke mate de stad en zijn omgeving een ziekenhuis houdt. Het
Harderwijkse St Jansdal neemt de zorg over van het failliete Zuiderzeeziekenhuis, maar ga eerder al aan dat
een volwaardige instelling compleet met spoedeisende hulp en uitgebreide verloskunde niet mogelijk is.
Zorgminister Bruno Bruins beloofde ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/zee-van-mensen-bij-manifestatie-omarm-het-ziekenhuis-in-lelystad~a54958a9/
Views: 1.636

Duizenden bij 'omarming' ziekenhuis Lelystad
ANP Producties
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als 'Red
onze ziekenhuizen'. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno Bruins ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-lelystad/ar-BBQ4iAi  Views: 15.823

Duizenden bij ‘omarming’ ziekenhuis Lelystad
ANP
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als ‘Red
onze ziekenhuizen’. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord
over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor
meldde minister Bruno ...

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-lelystad/  Views: 391

Manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister
Bruno Bruins (Medische Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er
blijven terechtkunnen voor

  https://www.ad.nl/binnenland/manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad%7Ea81bfce2/  Views: 19.559

Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou
staan’
Maar wij laten ons ziekenhuis niet in de kou staan. Inwoners hebben het ziekenhuis afgelopen weken niet
voor niets omarmd.’’ Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno ...
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Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou
staan’
Maar wij laten ons ziekenhuis niet in de kou staan. Inwoners hebben het ziekenhuis afgelopen weken niet
voor niets omarmd.’’ Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno ...

  https://www.ad.nl/binnenland/lelystad-omarmt-vandaag-zijn-hospitaal-we-laten-het-ziekenhuis-niet-in-de-kou-
staan%7Ea81bfce2/
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Maar wij laten ons ziekenhuis niet in de kou staan. Inwoners hebben het ziekenhuis afgelopen weken niet
voor niets omarmd.’’ Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno ...

  https://www.bndestem.nl/binnenland/manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad~a81bfce2/  Views: 4.489

Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou
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voor niets omarmd.’’ Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
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Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister
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Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou
staan’
Maar wij laten ons ziekenhuis niet in de kou staan. Inwoners hebben het ziekenhuis afgelopen weken niet
voor niets omarmd.’’ Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno ...

  https://www.bd.nl/binnenland/lelystad-omarmt-vandaag-zijn-hospitaal-we-laten-het-ziekenhuis-niet-in-de-kou-
staan~a81bfce2/
Views: 3.684

Manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister
Bruno Bruins (Medische Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er
blijven terechtkunnen voor

  https://www.bd.nl/binnenland/manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad~a81bfce2/  Views: 3.684

Manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister
Bruno Bruins (Medische Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er
blijven terechtkunnen voor

  https://www.pzc.nl/binnenland/manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad~a81bfce2/  Views: 1.577

Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou
staan’
Maar wij laten ons ziekenhuis niet in de kou staan. Inwoners hebben het ziekenhuis afgelopen weken niet
voor niets omarmd.’’ Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno ...

  https://www.pzc.nl/binnenland/lelystad-omarmt-vandaag-zijn-hospitaal-we-laten-het-ziekenhuis-niet-in-de-kou-
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Views: 1.577

Lelystad ‘omarmt’ vandaag zijn hospitaal: ‘We laten het ziekenhuis niet in de kou
staan’
Maar wij laten ons ziekenhuis niet in de kou staan. Inwoners hebben het ziekenhuis afgelopen weken niet
voor niets omarmd.’’ Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno ...

  https://www.destentor.nl/binnenland/lelystad-omarmt-vandaag-zijn-hospitaal-we-laten-het-ziekenhuis-niet-in-de-kou-
staan~a81bfce2/
Views: 1.636

Manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister
Bruno Bruins (Medische Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er
blijven terechtkunnen voor

  https://www.destentor.nl/binnenland/manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad~a81bfce2/  Views: 1.636

Duizenden bij 'omarming' ziekenhuis Lelystad
Mooi!", twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als 'Red onze
ziekenhuizen'. Doorstart Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over
de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister
Bruno ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36683-duizenden-bij-omarming-ziekenhuis-lelystad.html
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Manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Doorstart Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister Bruno Bruins
(Medische Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er blijven ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36683-manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad.html

Hoge opkomst voor 'omarming' MC Zuiderzee-ziekenhuis Lelystad
ANP
Mooi!’’, twittert ze. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten als 'Red
onze ziekenhuizen'. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een
akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno Bruins ...

  https://www.nu.nl/algemeen/5593160/hoge-opkomst-omarming-mc-zuiderzee-ziekenhuis-lelystad.html
Views: 289.979

Hoge opkomst voor 'omarming' MC Zuiderzee-ziekenhuis Lelystad
ANP
Mooi!", schrijft ze op Twitter. Sommige aanwezigen hebben spandoeken meegenomen, met daarop teksten
als 'Red onze ziekenhuizen'. Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
een akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort
daarvoor meldde minister Bruno ...

  https://www.nu.nl/binnenland/5593160/hoge-opkomst-omarming-mc-zuiderzee-ziekenhuis-lelystad.html
Views: 289.979

2000 mensen vormen menselijk schild rond het ziekenhuis in Lelystad tijdens …
Linda J. Rusk
De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis.
Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over,
maar voor de

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/25/341277-2000-mensen-vormen-menselijk-schild-rond-het-ziekenhuis-in-lelystad-
tijdens.html

Hoge opkomst voor omarming MC Zuiderzee-ziekenhuis Lelystad
Linda J. Rusk
De omarming gebeurde ook. Hand in hand en schouder aan schouder stonden de bezoekers bij het ziekenhuis.
Donderdag bereikten de curatoren en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over,
maar voor de

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/25/341262-hoge-opkomst-voor-omarming-mc-zuiderzee-ziekenhuis-lelystad.html

Zee van mensen bij manifestatie omarm het ziekenhuis in Lelystad
Linda J. Rusk
Lelystad omarmt vandaag zijn hospitaal: We laten het ziekenhuis niet in de kou staan Donderdag bereikten de curatoren
en het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan het
MC Zuiderzee de hoofdlocatie is. Het St Jansdal neemt een deel van de zorg over, maar voor de afdelingen ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/25/341388-zee-van-mensen-bij-manifestatie-omarm-het-ziekenhuis-in-lelystad.html

Gemeenteraad organiseert manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
' Afgelopen week bereikten de curatoren en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over de doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Kort daarvoor meldde minister Bruno Bruins (Medische
Zorg) dat als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, inwoners er blijven terechtkunnen ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/gemeenteraad-organiseert-manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad/
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In mijn regio moeten zwangeren en zieke kindjes óók 22 kilometer reizen, en hier lijkt
niemand ongerust | De Volkskrant
Alleen snap ik niet helemaal waarom ze die spoedeisende zorg en verloskunde daar zo belangrijk vinden. De
afstand Lelystad-Harderwijk, waar het St-Jansdal de zorg gaat overnemen, is 25 kilometer zuidwaarts. Als je je
in tijden van nood niet helemaal aan de maximumsnelheid houdt, duurt zo’n ritje niet veel langer dan een
ruim kwartiertje ...

  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-mijn-regio-moeten-zwangeren-en-zieke-kindjes-ook-22-kilometer-reizen-en-
hier-lijkt-niemand-ongerust~be5c6f7a/
Views: 11.081

Frank van Wijck
Je bedoelt St Jansdal? We gaan zien hoe dat zich ontwikkelt.

  https://www.artsenauto.nl/ijsselminder/

`Lelystad´ is noodzaak voor St Jansdal (De Stentor Flevoland)
Weken van onderhandelen waren nodig om de deal definitief te maken. Het Harderwijkse St Jansdal maakt een doorstart
met de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: ,,Er waren verschillende
momenten dat we dachten: kunnen we dit nog wel aan?´´

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23949271

Overname ‘Lelystad’ is noodzaak voor St Jansdal
Ingrid Willems
Weken van onderhandelen waren nodig om de deal definitief te maken. Het Harderwijkse St Jansdal maakt
een doorstart met de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: ,,Er
waren verschillende momenten dat we dachten: kunnen we dit nog wel aan?’’ Waren het spannende
onderhandelingen? Relinde Weil: ,,Dat kan ...

  https://www.ad.nl/lelystad/overname-lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal%7Ea4d9b890/  Views: 19.508

Overname ‘Lelystad’ is noodzaak voor St Jansdal
De Stentor Veluwe
Weken van onderhandelen waren nodig om de deal definitief te maken. Het Harderwijkse St Jansdal maakt een doorstart
met de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: ,,Er waren verschillende
momenten dat we dachten: kunnen we dit nog wel

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13558/overname-lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal/  Views: 1.072

‘Lelystad’ is noodzaak voor St Jansdal
De Stentor Veluwe
Weken van onderhandelen waren nodig om de deal definitief te maken. Het Harderwijkse St Jansdal maakt een doorstart
met de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: ,,Er waren verschillende
momenten dat we dachten: kunnen we dit nog wel

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20491/lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal/  Views: 1.072

Overname ‘Lelystad’ is noodzaak voor St Jansdal
Ingrid Willems
Weken van onderhandelen waren nodig om de deal definitief te maken. Het Harderwijkse St Jansdal maakt
een doorstart met de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: ,,Er
waren verschillende momenten dat we dachten: kunnen we dit nog wel aan?’’ Waren het spannende
onderhandelingen? Relinde Weil: ,,Dat kan ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/overname-lelystad-is-noodzaak-voor-st-
jansdal~a4d9b890/
Views: 1.617
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https://www.artsenauto.nl/ijsselminder/
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23949271
https://www.ad.nl/lelystad/overname-lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal%7Ea4d9b890/
https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13558/overname-lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal/
https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20491/lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal/
https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/overname-lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal~a4d9b890/


Mensen uit Dronten met minimapolis kunnen tòch naar polikliniek en ziekenhuis St
Jansdal
DRONTEN - Zorgverzekeraar De Friesland heeft alsnog overeenstemming bereikt met St Jansdal. Het betekent dat
inwoners van de ‘minimapolis’ van de gemeente Dronten het komende jaar toch in de polikiliniek in het eigen dorp
en in het ziekenhuis in Harderwijk terecht kunnen. De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad maakte zich
eerder ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/mensen-uit-dronten-met-minimapolis-kunnen-toch-naar-polikliniek-en-ziekenhuis-st-
jansdal

Curator gaat gesprekken voeren met personeel ziekenhuis
De curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het bestuur van St Jansdal gaan komende week met zoveel mogelijk
werknemers gesprekken voeren over hun toekomst in het ziekenhuis. Dat heeft curator Alice van der Schee
vrijdagmiddag gezegd tijdens een drukbezochte personeelsbijeenkomst in Lelystad. Daarbij was ook de directie van St
Jansdal aanwezig ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/curator-gaat-gesprekken-voeren-met-personeel-ziekenhuis/2883458

Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap (De Stentor Veluwe)
De overname door St Jansdal, die de zorg in Lelystad flink gaat uitkleden en bovendien zelf vorig jaar nog in zwaar
financieel weer verkeerde, zorgt niet overal voor blije reacties. De uitlatingen op een rij.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23947939

Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap
Arjen ten Cate
De overname door St Jansdal, die de zorg in Lelystad flink gaat uitkleden en bovendien zelf vorig jaar nog in
zwaar financieel weer verkeerde, zorgt niet overal voor blije reacties. De uitlatingen op een rij. De Urker
verloskundige Karine van der Heijden noemt het verdwijnen van de spoedeisende- en verloskundige zorg in
Lelystad een ‘groot drama

  https://www.ad.nl/lelystad/reacties-overname-door-st-jansdal-van-woede-tot-blijdschap%7Ea1efc8a7/  Views: 19.508

Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap
De Stentor Veluwe
De overname door St Jansdal, die de zorg in Lelystad flink gaat uitkleden en bovendien zelf vorig jaar nog in zwaar
financieel weer verkeerde, zorgt niet overal voor blije reacties. De uitlatingen op een rij.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13541/reacties-overname-door-st-jansdal-van-woede-tot-blijdschap/  Views: 1.072

Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap
De Stentor Veluwe
De overname door St Jansdal, die de zorg in Lelystad flink gaat uitkleden en bovendien zelf vorig jaar nog in zwaar
financieel weer verkeerde, zorgt niet overal voor blije reacties. De uitlatingen op een rij.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20480/reacties-overname-door-st-jansdal-van-woede-tot-blijdschap/  Views: 986

Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap
Arjen ten Cate
De overname door St Jansdal, die de zorg in Lelystad flink gaat uitkleden en bovendien zelf vorig jaar nog in
zwaar financieel weer verkeerde, zorgt niet overal voor blije reacties. De uitlatingen op een rij. De Urker
verloskundige Karine van der Heijden noemt het verdwijnen van de spoedeisende- en verloskundige zorg in
Lelystad een ‘groot drama

  https://www.destentor.nl/lelystad/reacties-overname-door-st-jansdal-van-woede-tot-blijdschap~a1efc8a7/  Views: 1.617

Melis
★★★★★★☆☆☆☆ Ervaring met: oogmeting Ogen gemeten en door gestuurd naar de huisarts. Inmiddels bij de
oogspecialist geweest in St. Jansdal. Op 7 januari a.s. wordt mijn linker oor geopereerd. Aanbeveling: ja

  https://www.klantenvertellen.nl/referenties/van_veen_optiek_
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https://www.klantenvertellen.nl/referenties/van_veen_optiek_


Overname Lelystad is noodzaak voor St Jansdal
Linda J. Rusk
Klik hier om direct de Krant.destentor.nl te lezen. De curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het bestuur van St
Jansdal gaan komende week met zoveel mogelijk werknemers gesprekken voeren over hun toekomst in het ziekenhuis.
Dat heeft curator Alice van der Schee vrijdagmiddag gezegd tijdens een drukbezochte personeelsbijeenkomst in Lelystad
...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/24/340846-overname-lelystad-is-noodzaak-voor-st-jansdal.html

Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap
Linda J. Rusk
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel van Flevoland over. De zorg wordt
overgenomen van IJsselmeerziekenhuizen, dat vorige maand failliet werd verklaard. Maar wat betekent dat concreet?
Doordat de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn, komen nu in Harderwijk elke dag tientallen extra patiënten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/24/340577-reacties-overname-door-st-jansdal-van-woede-tot-blijdschap.html

Reacties overname door St Jansdal: van woede tot blijdschap
Linda J. Rusk
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel van Flevoland over. De zorg wordt
overgenomen van IJsselmeerziekenhuizen, dat vorige maand failliet werd verklaard. Maar wat betekent dat concreet?
Doordat de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn, komen nu in Harderwijk elke dag tientallen extra patiënten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/24/340612-reacties-overname-door-st-jansdal-van-woede-tot-blijdschap-2.html

Lelystadse gemeenteraad roept op: omarm ons ziekenhuis
Linda J. Rusk
Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Aanvankelijk zouden de poliklinieken na 29 november sluiten, maar nu St
Jansdal uit Harderwijk de zorg in Lelystad en Dronten op termijn gaat overnemen, verandert de situatie. Tot maart geldt er
een overgangssituatie, waarbij poliklinische zorg blijft bestaan. Verwacht werd dat het ziekenhuis vrijdag ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/24/340614-lelystadse-gemeenteraad-roept-op-omarm-ons-ziekenhuis-2.html

Lelystadse gemeenteraad roept op: omarm ons ziekenhuis
Linda J. Rusk
Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Aanvankelijk zouden de poliklinieken na 29 november sluiten, maar nu St
Jansdal uit Harderwijk de zorg in Lelystad en Dronten op termijn gaat overnemen verandert de situatie. Tot maart geldt er
een overgangssituatie, waarbij poliklinische zorg blijft bestaan. Verwacht werd dat het ziekenhuis vrijdag ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/24/340579-lelystadse-gemeenteraad-roept-op-omarm-ons-ziekenhuis.html

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
Kampen - Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag
23 november.

  https://drimble.nl/regio/overijssel/kampen/56015131/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-
lopen-op.html

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag 23
november.

  https://drimble.nl/regio/overijssel/56014592/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-
op.html

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St. Jansdal lopen op (De
Stentor Apeldoorn)
Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag 23
november.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23947538
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http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23947538


Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St. Jansdal lopen op
Zutphen - Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag
23 november.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/zutphen/56014488/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-
lopen-op.html

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
Wachtlijsten- De overname van de IJsselmeerziekenhuizen in Dronten en Lelystad door het St Jansdal uit
Harderwijk  heeft als gevolg dat de wachtlijsten in Harderwijk oplopen.  Het personeel draait ondertussen
overuren. Kliklijn - De gemeente Bronckhorst heeft een kliklijn geopend om ongure types bij boerderijen en
stallen door te geven ...

  https://www.ad.nl/deventer/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op%7Ea8ea970d/
Views: 19.593

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
De Stentor Vechtdal
Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag 23
november.

  https://dalfsen.nieuws.nl/knipsels/7730/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op/
Views: 991

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
Wachtlijsten- De overname van de IJsselmeerziekenhuizen in Dronten en Lelystad door het St Jansdal uit
Harderwijk  heeft als gevolg dat de wachtlijsten in Harderwijk oplopen.  Het personeel draait ondertussen
overuren. Kliklijn - De gemeente Bronckhorst heeft een kliklijn geopend om ongure types bij boerderijen en
stallen door te geven ...

  https://www.tubantia.nl/deventer/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op%7Ea8ea970d/
Views: 3.290

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
De Stentor
Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag 23
november.

  https://zutphen.nieuws.nl/knipsels/2253/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op/
Views: 1.079

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
De Stentor Veluwe
Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag 23
november.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20478/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op/
Views: 991

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
De Stentor Veluwe
Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag 23
november.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13465/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op/
Views: 991
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Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St Jansdal lopen op
De Stentor Vechtdal
Geen regionaal nieuws gevolgd? Geen probleem. Dit is het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland van vrijdag 23
november.

  https://hardenberg.nieuws.nl/knipsels/2979/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op/
Views: 1.079

Gemist? Vuurwerk splijt de huiskamer en wachtlijsten St. Jansdal lopen op
Wachtlijsten- De overname van de IJsselmeerziekenhuizen in Dronten en Lelystad door het St Jansdal uit
Harderwijk heeft als gevolg dat de wachtlijsten in Harderwijk oplopen. Het personeel draait ondertussen
overuren. Kliklijn - De gemeente Bronckhorst heeft een kliklijn geopend om ongure types bij boerderijen en
stallen door te geven ...

  https://www.destentor.nl/deventer/gemist-vuurwerk-splijt-de-huiskamer-en-wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op~a8ea970d/
Views: 1.599

GLD Nieuws 23 november 2018 Vrijdag 23 november
Omroep Gelderland

- 40 maanden cel geëist tegen terreurverdachte Vincent T. - Wachtlijsten St Jansdal worden waarschijnlijk langer -
Twijfels over bijeenkomsten Green Capital Presentatie: Erik van der Pol Meer over dit programma:
https://www.omroepgelderland.nl/gldnieuws

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

Minister Bruno Bruins: Doorstart ziekenhuis belangrijk voor de inwoners van Dronten
Inmiddels heeft de curator mij geïnformeerd dat hedenmiddag met Ziekenhuis St Jansdal op hoofdlijnen
overeenstemming is bereikt waardoor een doorstart plaats zal vinden. In lijn met mijn brief van 20 november jl.
(Kamerstuk 31 016, nr. 149) zal St Jansdal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten continueren en
zullen een ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/minister-bruno-bruins-doorstart-ziekenhuis-belangrijk-voor-de-inwoners-van-dronten

Ziekenhuis Jansdal neemt zorg in Flevoland over: dit zijn de gevolgen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel van Flevoland over. De
zorg wordt overgenomen van IJsselmeerziekenhuizen, dat vorige maand failliet werd verklaard. Maar wat
betekent dat concreet? HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel
van Flevoland over ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-jansdal-neemt-zorg-in-flevoland-over-dit-zijn-de-
gevolgen/2882760

Ziekenhuis Jansdal neemt zorg in Flevoland over: dit zijn de gevolgen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel van Flevoland over. De zorg wordt
overgenomen van de IJsselmeerziekenhuizen, die eerder deze maand failliet werden verklaard. Maar wat betekent dat
concreet?...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56011065/ziekenhuis-jansdal-neemt-zorg-in-flevoland-over-dit-zijn-de-
gevolgen.html

Sint Jansdal gaat 70 bedden bijplaatsen en mogelijk in weekend open
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel van Flevoland over. De zorg
wordt overgenomen van IJsselmeerziekenhuizen, dat vorige maand failliet werd verklaard. Maar wat betekent dat
concreet? http://gld.nl/F8of

  http://youtube.com/watch?v=43YrAbBJTqE  Views: 12.864
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Ziekenhuis Jansdal neemt zorg in Flevoland over: dit zijn de gevolgen
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel van Flevoland over. De
zorg wordt overgenomen van IJsselmeerziekenhuizen, dat vorige maand failliet werd verklaard. Maar wat
betekent dat concreet? Doordat de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn, komen nu in Harderwijk elke dag
tientallen extra patiënten

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2382837/Ziekenhuis-Jansdal-neemt-zorg-in-Flevoland-over-dit-zijn-de-gevolgen
Views: 4.916

GLD Nieuws 23 november 2018 Vrijdag 23 november
Omroep Gelderland

- 40 maanden cel geëist tegen terreurverdachte Vincent T. - Wachtlijsten St Jansdal worden waarschijnlijk langer -
Twijfels over bijeenkomsten Green Capital Presentatie: Erik van der Pol Meer over dit programma:
https://www.omroepgelderland.nl/gldnieuws

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

De poliklinieken blijven open IJsselmeerziekenhuis overgenomen door St Jansdal
Omroep Flevoland

De poliklinieken van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad zullen ook na volgende week donderdag open
blijven. Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/165848/poliklinieken-blijven-open

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

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen
Inmiddels heeft de curator mij geïnformeerd dat hedenmiddag met Ziekenhuis St Jansdal op hoofdlijnen
overeenstemming is bereikt waardoor een doorstart plaats zal vinden. In lijn met mijn brief van 20 november jl. (Kamerstuk
31 016, nr. 149) zal St Jansdal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten continueren en zullen een ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-173.html

Week 47: anticonceptiepil, wachtlijsten ggz & budgetplafond
Ook verzekerden van VGZ met een liesbreuk of een aandoening aan de keel, neus of oren moeten voorlopig op
zoek naar een ander ziekenhuis.  Vrijdag: curatoren en St Jansdal bereiken akkoord Er is eindelijk een
overeenstemming bereikt tussen de curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Na weken van
voorbereiding kan er eindelijk invulling

  https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/45692-week-47-anticonceptiepil-wachtlijsten-ggz-
budgetplafond.html
Views: 482

Ziekenhuiszorg; Motie; Motie van het lid Ellemeet c.s. over een gezamenlijke
inspanningsverplichting tot heroprichting van de afdeling acute verloskunde in
Lelystad
de beraadslaging, constaterende dat er een grote wens is onder de inwoners van Flevoland om de acute verloskunde in
Lelystad te behouden; constaterende dat het huidige bod van St Jansdal daar niet in voorziet; overwegende dat bij het
wegvallen van de acute verloskunde de geldende aanrijtijd nog wel gehaald wordt maar deze voor vrouwen en ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-167.html

Wachtlijsten St Jansdal lopen op door ondergang IJsselmeerziekenhuizen
de Stentor
De wachttijden in het ziekenhuis St Jansdal lopen op, nu er als gevolg van het faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen een toestroom is van patiënten vanuit de regio Lelystad. Dit meldt bestuursvoorzitter
Relinde Weil van het Harderwijkse St Jansdal. Dit ondanks uitbreiding van de capaciteit in Harderwijk.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2245840-wachtlijsten-st-jansdal-worden-waarschijnlijk-langer
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Wachtlijsten St Jansdal lopen op door ondergang IJsselmeerziekenhuizen
Ingrid Willems
De wachttijden in het ziekenhuis St Jansdal lopen op, nu er als gevolg van het faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen een toestroom is van patiënten vanuit de regio Lelystad. Dit meldt bestuursvoorzitter
Relinde Weil van het Harderwijkse St Jansdal. Dit ondanks uitbreiding van de capaciteit in Harderwijk. Weil
hoopt de wachttijden straks met

  https://www.destentor.nl/flevoland/polikliniek-ijsselmeerziekenhuis-blijft-open~a8c03ece/  Views: 1.599

Wachtlijsten St Jansdal lopen op door ondergang IJsselmeerziekenhuizen
Ingrid Willems
De wachttijden in het ziekenhuis St Jansdal lopen op, nu er als gevolg van het faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen een toestroom is van patiënten vanuit de regio Lelystad. Dit meldt bestuursvoorzitter
Relinde Weil van het Harderwijkse St Jansdal. Dit ondanks uitbreiding van de capaciteit in Harderwijk. Weil
hoopt de wachttijden straks met

  https://www.destentor.nl/flevoland/wachtlijsten-st-jansdal-lopen-op-door-ondergang-ijsselmeerziekenhuizen~a8c03ece/
Views: 1.599

Richard Schuurman met het laatste nieuws over de ziekenhuizen
Omroep Flevoland

 Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Aanvankelijk zouden de poliklinieken na 29 november sluiten,
maar nu St Jansdal uit Harderwijk de zorg in Lelystad en Dronten op termijn gaat overnemen verandert de situatie.
Tot maart geldt er een overgangssituatie, waarbij poliklinische zorg blijft bestaan. Het ziekenhuis verwacht later
vandaag ...

  http://youtube.com/watch?v=UP1C1f3amjI  Views: 2.449

Poliklinieken blijven open
Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Aanvankelijk zouden de poliklinieken na 29 november sluiten, maar nu St
Jansdal uit Harderwijk de zorg in Lelystad en Dronten op termijn gaat overnemen verandert de situatie. Tot maart geldt er
een overgangssituatie, waarbij poliklinische zorg blijft bestaan. Het ziekenhuis verwacht later vandaag meer

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/poliklinieken-blijven-open/2881928

Wachtlijsten St Jansdal worden waarschijnlijk langer
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Patiënten van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk moeten er rekening mee houden dat ze langer
moeten wachten voordat ze worden geholpen. Dat komt doordat meer mensen uit Flevoland naar Harderwijk
komen. St Jansdal neemt een deel van de zorg van de failliete IJsselmeerziekenhuizen over. In Lelystad is geen
ruimte meer voor een ...

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/119051/wachtlijsten-st-jansdal-worden-waarschijnlijk-langer/  Views: 1.079

9 belangrijke dingen die zich nu afspelen in de wereld
3. Failliete IJsselmeerziekenhuizen maken doorstart zonder volwaardige spoedeisende hulp Ziekenhuis St. Jansdal in
Harderwijk neemt een groot deel van de zorgactiviteiten van de failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen over. De
curatoren hebben daar een akkoord over bereikt met het Harderwijkse ziekenhuis. De poliklinische zorg in Lelystad
en ...

  https://www.businessinsider.nl/9-belangrijke-dingen-die-zich-nu-afspelen-in-de-wereld-23-november-2018/

Lelystadse gemeenteraad roept op tot actie: „Omarm ons ziekenhuis”
Iedereen die zich in Lelystad en omgeving betrokken voelt bij goede zorg is van harte uitgenodigd mee te komen
doen. Curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen hebben overeenstemming bereikt met Ziekenhuis St Jansdal over een
doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten De curatoren hebben in de afgelopen weken onderhandeld
met Ziekenhuis St

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/lelystadse-gemeenteraad-roept-op-tot-actie-omarm-ons-ziekenhuis
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Curatoren en St Jansdal akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Dronten - De curatoren van de failliete Ijsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben een
overeenstemming bereikt met het St Jansdal uit Harderwijk. Dit betekent dat er na weken van voorbereiding invulling
gegeven kan worden aan de doorstart. St Jansdal laat weten te willen werken aan een toekomstbestendige...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/55994112/curatoren-en-st-jansdal-akkoord-over-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html

Protestactie in Lelystad: raad roept iedereen op zondag ziekenhuis te ‘omarmen’
Ingrid Willems
Ook wil de gemeenteraad het belang van een goede en volwaardige ziekenhuisvoorziening in Lelystad onder
de aandacht van de beslissers brengen. Gisteren werd bekend dat St Jansdal in Harderwijk de zorg van de
ziekenhuizen in Lelystad en Dronten gaat overnemen. Een volwaardige 24/7 spoedzorg en acute
verloskunde zit niet in de plannen ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/protestactie-in-lelystad-raad-roept-iedereen-op-
zondag-ziekenhuis-te-omarmen~a1e981a7/
Views: 1.599

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Profnews
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben met het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk een akkoord bereikt
over een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten, laat een woordvoerder van de MC Groep donderdag
weten. The post Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten appeared first on Profnews.nl....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/228634/201811/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten

Wachtlijsten St Jansdal worden waarschijnlijk langer
Deel dit artikel: Patiënten van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk moeten er rekening mee houden dat ze
langer moeten wachten voordat ze worden geholpen. Dat komt doordat meer mensen uit Flevoland naar
Harderwijk komen. St Jansdal neemt een deel van de zorg van de failliete IJsselmeerziekenhuizen over. In
Lelystad is geen ruimte meer voor

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2382776/Wachtlijsten-St-Jansdal-worden-waarschijnlijk-langer  Views: 4.916

Curatoren en St Jansdal akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben een
overeenstemming bereikt met het St Jansdal uit Harderwijk. Dit betekent dat er na weken van voorbereiding
invulling gegeven kan worden aan de doorstart. St Jansdal laat weten te willen werken aan een
toekomstbestendige ziekenhuisvoorziening en ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45683-curatoren-en-st-jansdal-akkoord-over-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 482

Wachtlijsten St Jansdal worden waarschijnlijk langer
HARDERWIJK - Patiënten van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk moeten er rekening mee houden dat ze
langer moeten wachten voordat ze worden geholpen. Dat komt doordat meer mensen uit Flevoland naar
Harderwijk komen. HARDERWIJK - Patiënten van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk moeten er rekening mee
houden dat ze langer moeten ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/wachtlijsten-st-jansdal-worden-waarschijnlijk-langer/2881611

‘Google Shop nog steeds niet eerlijk’ – Ontslag Nissanbaas Ghosn een complot?
4. Ziekenhuizen Flevoland gered Het ziekenhuis St Jansdal heeft een akkoord bereikt met de curatoren van
MC IJsselmeerziekenhuizen over de voortzetting van een deel van ... woordvoerder donderdag namens het
failliete ziekenhuis bekendgemaakt. Het Sint Jansdal-ziekenhuis zal in ieder geval de poliklinische zorg bij MC
Zuiderzee Lelystad en MC ...

  https://www.mt.nl/nieuws/7-van-mt/google-shop-nog-steeds-niet-eerlijk/563539  Views: 1.705
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Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Dronten - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De zorg in
de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/55990609/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html

Uitgebreid interview over plannen St Jansdal in Lelysta
Omroep Flevoland

Wat zijn de plannen van het St Jansdal-ziekenhuis uit Harderwijk in Lelystad en Dronten? De voorzitter van de
Raad van Bestuur geeft tekst en uitleg. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/165830/st-jansdal-ziekenhuis-
pas-vanaf-1-maart-volledig-in-bedrijf-plannen-voor-nieuwbouw

  http://youtube.com/watch?v=u3ftXjdUC1U  Views: 2.449

Beperkte doorstart IJsselmeerziekenhuizen met teleurstelling ontvangen
Linda J. Rusk
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt de zorg in een groot deel van Flevoland over. De zorg wordt
overgenomen van IJsselmeerziekenhuizen, dat vorige maand failliet werd verklaard. Maar wat betekent dat concreet?
Doordat de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn, komen nu in Harderwijk elke dag tientallen extra patiënten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/23/340371-beperkte-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-met-teleurstelling-
ontvangen.html

IJsselmeerziekenhuizen: wel polis, geen nachtopname
Linda J. Rusk
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Volgens de curatoren is er donderdag een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/23/339901-ijsselmeerziekenhuizen-wel-polis-geen-nachtopname.html

IJsselmeerziekenhuizen: wel polis, geen nachtopname
Linda J. Rusk
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Volgens de curatoren is er donderdag een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/23/339932-ijsselmeerziekenhuizen-wel-polis-geen-nachtopname-2.html

Gemeenteraad roept op tot manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Linda J. Rusk
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Volgens de curatoren is er donderdag een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/23/340178-gemeenteraad-roept-op-tot-manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad-2.html

Gemeenteraad roept op tot manifestatie bij ziekenhuis Lelystad
Linda J. Rusk
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Volgens de curatoren is er donderdag een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/23/340138-gemeenteraad-roept-op-tot-manifestatie-bij-ziekenhuis-lelystad.html
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Actie gemeenteraad Lelystad bij ziekenhuis
Linda J. Rusk
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Volgens de curatoren is er donderdag een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/23/340074-actie-gemeenteraad-lelystad-bij-ziekenhuis.html

Doorstart poli’s IJsselmeerziekenhuizen met St Jansdal
ANP
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de poliklinische zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/doorstart-polis-ijsselmeerziekenhuizen-met-st-jansdal.htm
Views: 3.472

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De zorg in
de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal
zal in ieder ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/

Gemeenteraad Lelystad omarmt ziekenhuis
Linda J. Rusk
Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Aanvankelijk zouden de poliklinieken na 29 november sluiten, maar nu St
Jansdal uit Harderwijk de zorg in Lelystad en Dronten op termijn gaat overnemen verandert de situatie. Tot maart geldt er
een overgangssituatie, waarbij poliklinische zorg blijft bestaan. Protestactie in Lelystad: raad roept ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/23/340374-gemeenteraad-lelystad-omarmt-ziekenhuis.html

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten (Nu.nl Economie)
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben met het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk een akkoord bereikt
over een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten, laat een woordvoerder van de MC Groep donderdag
weten.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23943523

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Dronten - Het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk neemt definitief de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten
over. Curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt over de doorstart van de zorgactiviteiten. Dat
is donderdagmiddag bekendgemaakt.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/55989314/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten.html

St Jansdal ziekenhuis Lelystad pas vanaf 1 maart volledig in bedrijf plannen voor
nieuwbouw

Omroep Flevoland

Het St Jansdal neemt pas vanaf 1 maart 2019 de zorg in Lelystad helemaal over. Tot die tijd blijft de curator
verantwoordelijk voor het MC Zuiderzee. De komende maanden zal het ziekenhuis in de provinciehoofdstad dan
ook nog niet volledig operationeel zijn. Dat zegt Relinde Weil, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het
ziekenhuis uit ...

  http://youtube.com/watch?v=HydFf66XAZA  Views: 2.449
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Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Volkskrant
Het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk neemt definitief de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten over.
Curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt over de doorstart van de zorgactiviteiten. Dat is
donderdagmiddag bekendgemaakt....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/226854/201811/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten

Gemist? Vechthond uit Kampen wordt afgemaakt, vermiste man na urenlange
zoektocht gevonden
Wij hebben het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland voor je op een rijtje gezet: Doorstart - Het is definitief.
St Jansdal neemt de IJsselmeerziekenhuizen in Dronten en Lelystad over. Over de vestigingen op Urk en in de
Noordoostpolder wordt nog gepraat over een doorstart. Zoektocht - Een 82-jarige man is na een urenlange
zoektocht gevonden ...

  https://www.ad.nl/kampen/gemist-vechthond-uit-kampen-wordt-afgemaakt-vermiste-man-na-urenlange-zoektocht-
gevonden%7Ea88fd68e/
Views: 19.664

Gemist? Vechthond uit Kampen wordt afgemaakt, vermiste man na urenlange
zoektocht gevonden
Wij hebben het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland voor je op een rijtje gezet: Doorstart - Het is definitief.
St Jansdal neemt de IJsselmeerziekenhuizen in Dronten en Lelystad over. Over de vestigingen op Urk en in de
Noordoostpolder wordt nog gepraat over een doorstart. Zoektocht - Een 82-jarige man is na een urenlange
zoektocht gevonden ...

  https://www.destentor.nl/kampen/gemist-vechthond-uit-kampen-wordt-afgemaakt-vermiste-man-na-urenlange-
zoektocht-gevonden~a88fd68e/
Views: 1.583

Gemist? Vechthond uit Kampen wordt afgemaakt, zoektocht in bossen bij Apeldoorn
naar vermiste man
Wij hebben het belangrijkste nieuws uit Oost-Nederland voor je op een rijtje gezet: Doorstart - Het is definitief.
St Jansdal neemt de IJsselmeerziekenhuizen in Dronten en Lelystad over. Over de vestigingen op Urk en in de
Noordoostpolder wordt nog gepraat over een doorstart. Zoektocht - De politiehelikopter zoekt in de bossen
rondom Apeldoorn ...

  https://www.destentor.nl/kampen/gemist-vechthond-uit-kampen-wordt-afgemaakt-zoektocht-in-bossen-bij-apeldoorn-
naar-vermiste-man~a88fd68e/
Views: 1.583

St Jansdal: ziekenhuis pas vanaf 1 maart volledig in bedrijf; plannen voor nieuwbouw
Het St Jansdal neemt pas vanaf 1 maart 2019 de zorg in Lelystad helemaal over. Tot die tijd blijft de curator
verantwoordelijk voor het MC Zuiderzee. De komende maanden zal het ziekenhuis in de provinciehoofdstad dan ook nog
niet volledig operationeel zijn. Dat zegt Relinde Weil, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis uit ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-ziekenhuis-pas-vanaf-1-maart-volledig-in-bedrijf-plannen-voor-
nieuwbouw/2881290

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben met het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk een akkoord
bereikt over een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten, laat een woordvoerder van de MC Groep
donderdag weten. Volledige artikel: Bron: NU.nl copyright photo: ANP

  https://www.profnews.nl/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten/
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Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Willem Feenstra
Het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk neemt definitief de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten
over. Curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt ... Volgens het St Jansdal-
ziekenhuis wordt daarmee voorzien in ‘circa zeventig tot tachtig procent van de ziekenhuisbezoeken in
Lelystad’. De afdeling Spoedeisende ...

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten~bcb9e2f7/
Views: 11.608

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten | De Volkskrant
Het Sint Jansdal-ziekenhuis gaat de poliklinische zorg bij het MC Zuiderzee Lelystad en MC Dronten
voortzetten. Daarnaast komt er ook een spoedpoli die zeven dagen per week ... Volgens het St Jansdal-
ziekenhuis wordt daarmee voorzien in ‘circa zeventig tot tachtig procent van de ziekenhuisbezoeken in
Lelystad’. De afdeling Spoedeisende Hulp blijft

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten~bcb9e2f7/
Views: 11.608

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
volkskrant.nl
Het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk neemt definitief de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten over.
Curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt over de doorstart van de zorgactiviteiten. Dat is...

  https://nieuwsmeldingen.nl/buitenlands-nieuws/3938715/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten

IJsselmeerziekenhuizen: wel poli's, geen nachtopname
De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben een
akkoord bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. “De zorg
in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd”, zegt een woordvoerder. St Jansdal zal de poliklinische
zorg in Lelystad en ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ijsselmeerziekenhuizen-wel-poli-x27-s-geen-nachtopname/2881128

IJsselmeerziekenhuizen: wel poli's, geen nachtopname (Metronieuws Film)
De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben een akkoord
bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. 

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23942882

wel poli's, geen nachtopname
Metro
De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben een akkoord
bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. ...

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/225725/201811/-wel-polis-geen-nachtopname

Akkoord bereikt over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
Tim van Rodijnen
Die overeenstemming is bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. IJsselmeerziekenhuizen Een
woordvoerder geeft aan dat de zorg in de regio zo goed mogelijk zal worden gewaarborgd. Het St Jansdal
ziekenhuis zal de poliklinische zorg voortzetten. Tekort aan zorgpersoneel Het St Jansdal ziekenhuis ziet op
dit moment (nog) geen mogelijkheden o

  https://www.lindanieuws.nl/nieuws/akkoord-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 27.266
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Ziekenhuis St. Jansdal neemt MC Zuiderzee over
St Jansdal heeft overeenstemming bereikt met de curator rondom de doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen in
Lelystad en Dronten. Hiermee komt meer duidelijkheid na een onzekere periode voor de inwoners van deze regio en de
medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/985586/ziekenhuis-st-jansdal-neemt-mc-zuiderzee-over

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen in afgeslankte vorm | RTLZ
Lang niet alle afdelingen van het ziekenhuis gaan weer open. Welke wel opengaan is voor een groot deel nog onduidelijk.
De nieuwe eigenaar, het ziekenhuis St Jansdal, gaat verder met de meeste afdelingen waar patiënten komen die niet in
het ziekenhuis hoeven te blijven slapen. Dat is de zogeheten poliklinische zorg. Voor behandeling waarbij ...

  https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/4494256/ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-dronten-doorstart-onduidelijk
Views: 2.579

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen in afgeslankte vorm
Lang niet alle afdelingen van het ziekenhuis gaan weer open. Welke wel opengaan is voor een groot deel nog
onduidelijk. De nieuwe eigenaar, het ziekenhuis St Jansdal, gaat verder met de meeste afdelingen waar
patiënten komen die niet in het ziekenhuis hoeven te blijven slapen. Dat is de zogeheten poliklinische
zorg. Voor behandeling waarbij ...

  https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4494256/ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-dronten-doorstart-onduidelijk-zorg
Views: 6.424

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen in afgeslankte vorm
Lang niet alle afdelingen van het ziekenhuis gaan weer open. Welke wel opengaan is voor een groot deel nog
onduidelijk. De nieuwe eigenaar, het ziekenhuis St Jansdal, gaat verder met de meeste afdelingen waar
patiënten komen die niet in het ziekenhuis hoeven te blijven slapen. Dat is de zogeheten poliklinische
zorg. Voor behandeling waarbij ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-in-afgeslankte-vorm/2881078

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten met het ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk.

  https://fd.nl/economie-politiek/1279313/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen  Views: 16.174

Akkoord over doorstart zorgactiviteiten IJsselmeerziekenhuizen
ThePostOnline
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De zorg in
de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal
zal in ieder ...

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/225388/201811/akkoord-over-doorstart-zorgactiviteiten-
ijsselmeerziekenhuizen

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen, Harderwijk neemt zorg over
HARDERWIJK - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en
Dronten, hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de
zorgactiviteiten. HARDERWIJK - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in
Lelystad en Dronten, hebben

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-harderwijk-neemt-zorg-over/2881069

Overname ziekenhuizen door St Jansdal definitief
Harderwijk - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/55985792/overname-ziekenhuizen-door-st-jansdal-definitief.html
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Tips2Trade
Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten: De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen
hebben met het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk een akkoord bereikt over een doorstart van de zorgactiviteiten in
Lelystad en Dronten, laat een woordvoerder van de MC Groep donderdag weten. http://dlvr.it/Qrt069

  https://plus.google.com/+Tips2Trade/posts/Y1BwqAhG2wG

Akkoord over doorstart failliete IJsselmeerziekenhuizen zonder volwaardige
Spoedeisende Hulp
ANP
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De
zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://www.businessinsider.nl/akkoord-over-doorstart-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-zonder-volwaardige-
spoedeisende-hulp/

Overname ziekenhuizen door St Jansdal definitief (update)
bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben overeenstemming bereikt
met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de ...  Kijk voor nadere informatie over de
komende periode op de website www.stjansdal.nl.

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/overname-ziekenhuizen-door-st-jansdal-definitief-update-516691

IJsselmeerziekenhuizen: wel poli's, geen nachtopname
De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben een
akkoord bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. “De zorg
in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd”, zegt een woordvoerder. St Jansdal zal de poliklinische
zorg in Lelystad en ...

  https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/11/ijsselmeerziekenhuizen-wel-polis-geen-nachtopname
Views: 20.791

Akkoord over doorstart failliete IJsselmeerziekenhuizen zonder volwaardige
Spoedeisende Hulp
Business Insider
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. The post Akkoord over doorstart failliete IJsselmeerziekenhuizen
zonder volwaardige Spoedeisende Hulp appeared first on Business Insider Nederland....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/225227/201811/akkoord-over-doorstart-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-
zonder-volwaardige-spoedeisende-hulp

Overname ziekenhuizen door St Jansdal definitief (update)
bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben overeenstemming bereikt
met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de ...  Kijk voor nadere informatie over de
komende periode op de website www.stjansdal.nl.

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/overname-ziekenhuizen-door-st-jansdal-definitief-update-516689

Akkoord over IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De zorg in de regio zal zo goed mogelijk
worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder geval
poliklinische zorg voortzetten ...

  https://www.parool.nl/amsterdam/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen~a4606512/  Views: 5.956
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Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
LELYSTAD - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten,
hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de
zorgactiviteiten. De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van
de ziekenhuizen ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/2881047

Zorgactiviteiten in failliete IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen
de failliete IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Na
enkele weken onderhandelen neemt het ziekenhuis definitief de ... Ziekenhuis Sint Jansdal zet in ieder geval
de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten voort. Ook komen er een spoedpoli en poliklinische
operatiekamers. De komende tijd moet nog ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/zorgactiviteiten-in-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-worden-
overgenomen/2881040

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de
ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2831855/akkoord-over-doorstart-i-jsselmeerziekenhuizen  Views: 154.147

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen (Telegraaf DigiTaal)
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23942628

Overeenstemming over doorstart ziekenhuis met St Jansdal
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft overeenstemming bereikt met de curator rondom de doorstart
van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Dit werd donderdagmiddag bekendgemaakt. St
Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten continueren. Verder zullen een
spoedpoli, diagnostiek, (poliklinische ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/22/overeenstemming-over-doorstart-ziekenhuis-met-st-jansdal  Views: 427

Overeenstemming over doorstart ziekenhuis met St Jansdal (Flevopost)
Lelystad - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft overeenstemming bereikt met de curator rondom de doorstart van
de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Dit werd donderdagmiddag bekendgemaakt.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23942626

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten (Nu.nl Algemeen)
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk over
een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23942622

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder

  https://www.transport-online.nl/site/97589/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 1.118
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Overname ziekenhuizen door St Jansdal definitief
ANP) De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ...

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/overname-ziekenhuizen-door-st-jansdal-definitief-516691

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/2881023

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Akkoord-over-doorstart-IJsselmeerziekenhuizen-23853328.html  Views: 2.809

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://www.lc.nl/binnenland/Akkoord-over-doorstart-IJsselmeerziekenhuizen-23853322.html  Views: 2.478

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis
St Jansdal zal in ieder geval poliklinische zorg voortzetten. Er blijven voorzieningen met poliklinieken, voor diagnostisch
onderzoek, met poliklinische operatiekamers, voor dagbehandelingen en met een spoedpoli voor zeven dagen per ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen  Views: 1.326

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
ANP
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De
zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181122/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 995

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
ANP
ANP) - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De
zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal i

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.3196890.lynkx
Views: 524
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Ziekenhuis Harderwijk zorgt voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en
Dronten
Dronten - De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het Sint Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Het ziekenhuis neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Dat melden de curatoren
donderdagmiddag.Hiermee komt meer duidelijkheid na een onzekere periode voor de inwoners...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/55985029/ziekenhuis-harderwijk-zorgt-voor-doorstart-
ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten.html

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de
ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2831855/akkoord-over-doorstart-i-jsselmeerziekenhuizen  Views: 154.147

Overname ziekenhuizen door St Jansdal definitief
ANP) De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ...

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/overname-ziekenhuizen-door-st-jansdal-definitief-516689

Overeenstemming over doorstart met St jansdal
Lelystad - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft overeenstemming bereikt met de curator rondom de
doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten. Dit werd donderdagmiddag
bekendgemaakt. Doorstart voor Lelystad en Dronten St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in
Lelystad en Dronten continueren ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/559848/overeenstemming-over-doorstart-met-st-jansdal.html  Views: 287

Zorgactiviteiten in failliete IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen
NOS
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt na enkele weken van onderhandeling definitief de zorgtaken over van
de ziekenhuizen in Lelystad en Dronten. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/380094-zorgactiviteiten-in-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-worden-overgenomen

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de
ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-1.1529571  Views: 353

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.
De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de
ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-1.1529571  Views: 353
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Zorgactiviteiten in failliete IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen
Dronten - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt na enkele weken van onderhandeling definitief de zorgtaken over
van de ziekenhuizen in Lelystad en Dronten.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/55984922/zorgactiviteiten-in-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-worden-
overgenomen.html

Overeenstemming over doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen
St Jansdal heeft overeenstemming bereikt met de curator rondom de doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen in
Lelystad en Dronten. Hiermee komt meer duidelijkheid na een ... voor nadere informatie over de komende periode
op de websitewww.stjansdal.nl Hier vindt u bij welke medisch specialisten en zorg u terecht kunt in het ziekenhuis in
...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/overeenstemming-over-doorstart-mc-ijsselmeerziekenhuizen

Zorgactiviteiten in failliete IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt na enkele weken van onderhandeling definitief de zorgtaken over van de
ziekenhuizen in Lelystad en Dronten.

  http://www.headlines.nl/17431388/Zorgactiviteiten-in-failliete-IJsselmeerziekenhuizen-worden-overgenomen/

Zorgactiviteiten in failliete IJsselmeerziekenhuizen worden overgenomen
NOS
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt na enkele weken van onderhandeling definitief de zorgtaken
over van de ziekenhuizen in Lelystad en Dronten.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2245634-zorg-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-naar-harderwijk

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis over een doorstart
van...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten/2880974

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
NU
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis over een doorstart
van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten ...

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/224843/201811/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Stentor
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal neemt definitief de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten over. Dit
hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/224935/201811/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-
lelystad-en-dronten

Afspraken MC IJsselmeerziekenhuizen
Christine Rompa Jeppe Delver
De curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Ziekenhuis St
Jansdal over de zorg in Lelystad en Dronten. Dit laten zij weten via een persbericht. Zilveren Kruis is verheugd
met de afspraken. Er blijft een substantieel deel van de zorg beschikbaar in Lelystad. Daarmee is een
belangrijke stap gezet voor een

  https://nieuws.zilverenkruis.nl/afspraken-mc-ijsselmeerziekenhuizen/

NEUTRAAL
22/11/2018
17:43
1 maand
geleden

POSITIEF
22/11/2018
17:42
1 maand
geleden

NEUTRAAL
22/11/2018
17:37
1 maand
geleden

NEUTRAAL
22/11/2018
17:37
1 maand
geleden

NEUTRAAL
22/11/2018
17:30
1 maand
geleden

NEUTRAAL
22/11/2018
17:30
1 maand
geleden

NEUTRAAL
22/11/2018
17:30
1 maand
geleden

NEUTRAAL
22/11/2018
17:28
1 maand
geleden

Berichten 26

https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/55984922/zorgactiviteiten-in-failliete-ijsselmeerziekenhuizen-worden-overgenomen.html
https://dedrontenaar.nl/algemeen/overeenstemming-over-doorstart-mc-ijsselmeerziekenhuizen
http://www.headlines.nl/17431388/Zorgactiviteiten-in-failliete-IJsselmeerziekenhuizen-worden-overgenomen/
https://www.stadindex.nl/harderwijk/2245634-zorg-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-naar-harderwijk
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten/2880974
https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/224843/201811/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten
https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/224935/201811/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten
https://nieuws.zilverenkruis.nl/afspraken-mc-ijsselmeerziekenhuizen/


Zorg IJsselmeerziekenhuizen definitief naar Harderwijk
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk neemt definitief de zorgtaken over van de ziekenhuizen in
Lelystad en Dronten. Stichting IJsselmeerziekenhuizen werd vorige maand failliet verklaard. De afgelopen
weken waren de onderhandelingen over de overname in volle gang. HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal uit
Harderwijk neemt ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/zorg-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-naar-harderwijk/2880966

Definitieve doorstart voor ziekenhuis Lelystad
van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het St
Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten ... Sint Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en
Dronten voortzetten. Ook komen er een spoedpoli en poliklinische operatiekamers. De komende tijd moet no

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/definitieve-doorstart-voor-ziekenhuis-lelystad/2880965

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
nu.nl
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk over
een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3938467/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
ad.nl
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal neemt definitief de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten over. Dit
hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/3938471/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-
lelystad-en-dronten

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Ingrid Willems
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal neemt definitief de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en
Dronten over. Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt. Vandaag is met St Jansdal op hoofdlijnen
overeenstemming daarover bereikt, waardoor een doorstart plaats zal vinden. Ziekenhuis St Jansdal zal in
ieder geval de poliklinische zorg ...

  https://www.ed.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 4.226

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. In Lelystad blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook
zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord
spoedposten waar overdag en

  https://www.ad.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 19.664

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis waren positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. In Lelystad blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook
zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord
spoedposten waar overdag en

  https://www.bndestem.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten~a0db6825/
Views: 4.469
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Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Ingrid Willems
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal neemt definitief de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en
Dronten over. Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt. Vandaag is met St Jansdal op hoofdlijnen
overeenstemming daarover bereikt, waardoor een doorstart plaats zal vinden. Ziekenhuis St Jansdal zal in
ieder geval de poliklinische zorg ...

  https://www.tubantia.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 3.303

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. In Lelystad blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook
zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord
spoedposten waar overdag en

  https://www.tubantia.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 3.303

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Ingrid Willems
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal neemt definitief de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en
Dronten over. Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt. Vandaag is met St Jansdal op hoofdlijnen
overeenstemming daarover bereikt, waardoor een doorstart plaats zal vinden. Ziekenhuis St Jansdal zal in
ieder geval de poliklinische zorg ...

  https://www.bd.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 3.695

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Ingrid Willems
Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal neemt definitief de bankroete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en
Dronten over. Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt. Vandaag is met St Jansdal op hoofdlijnen
overeenstemming daarover bereikt, waardoor een doorstart plaats zal vinden. Ziekenhuis St Jansdal zal in
ieder geval de poliklinische zorg ...

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 3.668

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. In Lelystad blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook
zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord
spoedposten waar overdag en

  https://www.bd.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 3.695

Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis waren positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. In Lelystad blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook
zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord
spoedposten waar overdag en

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten%7Ea0db6825/
Views: 3.668
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Overeenstemming over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis waren positief over de plannen die het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. In Lelystad blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook
zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord
spoedposten waar overdag en

  https://www.destentor.nl/binnenland/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten~a0db6825/
Views: 1.583

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen definitief
Ingrid Willems
Dit hebben de curatoren zojuist bekend gemaakt. Vandaag is met Ziekenhuis St Jansdal op hoofdlijnen
overeenstemming daarover bereikt, waardoor een doorstart plaats zal vinden. Ziekenhuis St Jansdal zal in
ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten continueren. Verder zullen een spoedpoli,
diagnostiek, (poliklinische operatiekamers e

  https://www.destentor.nl/flevoland/doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-definitief~ae256c25/  Views: 1.583

Zorg IJsselmeerziekenhuizen definitief naar Harderwijk
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk neemt definitief de zorgtaken over van de ziekenhuizen in
Lelystad en Dronten. Stichting IJsselmeerziekenhuizen werd vorige maand failliet verklaard. De afgelopen
weken waren de onderhandelingen over de overname in volle gang. Het Harderwijkse ziekenhuis zal in ieder
geval de ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2381451/Zorg-IJsselmeerziekenhuizen-definitief-naar-Harderwijk
Views: 4.933

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen, Harderwijk neemt zorg over
Deel dit artikel: De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en
Dronten, hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de
zorgactiviteiten. Het Harderwijkse ziekenhuis zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten
doorzetten ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2381451/Doorstart-IJsselmeerziekenhuizen-Harderwijk-neemt-zorg-over
Views: 4.933

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
ANP Producties
ANP) - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten,
hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de
zorgactiviteiten. De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van
de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal i

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/ar-BBPZmIz
Views: 15.692

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
ANP
ANP) – De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De
zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 389

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk over een doorstart van de
zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten ... Het Sint Jansdal ziekenhuis zal in ieder geval de poliklinische zorg bij MC
Zuiderzee Lelystad en MC Dronten voortzetten. Naast de polikliniek, komt er ook een spoedpoli en ...

  http://www.kijknieuws.nl/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten.php
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USA MOMENTUM
Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten: De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen
hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad
en Dronten. http://dlvr.it/Qrsctt

  https://plus.google.com/+USAmomentum/posts/9vFL3BncHQK

Ziekenhuis Harderwijk zorgt voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en
Dronten
de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het
ziekenhuis neemt definitief de zorg in Lelystad en ...  De afgelopen weken zijn veel gesprekken gevoerd tussen St
Jansdal, de curator, ministerie van VWS, gemeenten, Inspectie, banken en verzekeraars. Sint Jansdal zal in ieder geval ...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/ziekenhuis-harderwijk-zorgt-voor-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-
lelystad-en-dronten/

Ziekenhuis Harderwijk zorgt voor doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en
Dronten
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De zorg in
de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal
zal in ieder ...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/ziekenhuis-harderwijk-zorgt-voor-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-
lelystad-en-dronten/

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
NU.nl
IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk over een
doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten ... Het Sint Jansdal ziekenhuis zal in ieder geval de
poliklinische zorg bij MC Zuiderzee Lelystad en MC Dronten voortzetten. Naast de polikliniek, komt er ook een
spoedpoli en ...

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten/ar-
BBPZpu4?li=BBoPOOe
Views: 15.692

Jansdal: spoedeisende hulp Lelystad niet haalbaar en te duur
Het St Jansdal in Harderwijk ziet op dit moment geen mogelijkheden om in Lelystad een volwaardige afdeling
spoedeisende hulp (SEH) te realiseren, waarbij de zorg voor lange termijn is verzekerd. Dat is te duur en niet te
bemensen. Dat meldt het ziekenhuis aan Omroep Flevoland. Volgens St Jansdal zijn voor een volwaardige SEH in Lelystad
een ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/jansdal-spoedeisende-hulp-lelystad-niet-haalbaar-en-te-duur/2880839

St Jansdal: volwaardige spoedhulp in Lelystadvolstrekt kansloos (De Stentor
Flevoland)
Minister Bruno Bruins kan zich de moeite besparen het Ziekenhuis St Jansdal alsnog te bewegen volwaardige spoedhulp
te realiseren in het failliete IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Het Harderwijkse St Jansdal houdt onverkort vast aan het
standpunt dat dit niet haalbaar is.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23942024

St Jansdal: volwaardige spoedhulp in Lelystad volstrekt kansloos
Ingrid Willems
Minister Bruno Bruins kan zich de moeite besparen het Ziekenhuis St Jansdal alsnog te bewegen volwaardige
24/7 spoedhulp te realiseren in het failliete IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Het Harderwijkse St Jansdal
houdt onverkort vast aan het standpunt dat dit niet haalbaar is. In een reactie op de toezegging van de
minister, woensdag,  het ...

  https://www.ad.nl/lelystad/st-jansdal-volwaardige-spoedhulp-in-lelystad-volstrekt-kansloos%7Ea774b5f4/  Views: 19.664
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St Jansdal: volwaardige spoedhulp in Lelystad volstrekt kansloos
De Stentor Veluwe
Minister Bruno Bruins kan zich de moeite besparen het Ziekenhuis St Jansdal alsnog te bewegen volwaardige 24/7
spoedhulp te realiseren in het failliete IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Het Harderwijkse St Jansdal houdt onverkort vast
aan het standpunt dat dit niet haalbaar

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20408/st-jansdal-volwaardige-spoedhulp-in-lelystad-volstrekt-kansloos/  Views: 995

St Jansdal: volwaardige spoedhulp in Lelystad volstrekt kansloos
Ingrid Willems
Minister Bruno Bruins kan zich de moeite besparen het Ziekenhuis St Jansdal alsnog te bewegen volwaardige
spoedhulp te realiseren in het failliete IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Het Harderwijkse St Jansdal houdt
onverkort vast aan het standpunt dat dit niet haalbaar is. In een reactie op de toezegging van de minister,
woensdag, het ziekenhuis ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/st-jansdal-volwaardige-spoedhulp-in-lelystad-volstrekt-kansloos~a774b5f4/
Views: 1.583

Kamer wil toekomstverkenner naar zorg in Flevopolder
Bart Kiers
Maar openhouden van de acute verloskunde en de seh zit niet in het bod van het St. Jansdal in Harderwijk,
waarmee de curator praat om een deel van de zorg van MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen.  En dus lijkt
het niet waarschijnlijk dat Bruins zijn belofte kan waarmaken. 009 Wilt u dit premium artikel verder lezen? Sluit
eenvoudig een ...

  https://www.zorgvisie.nl/kamer-wil-toekomstverkenner-naar-zorg-in-flevopolder/  Views: 1.463

Bruins tekort aan medisch personeel is conclusie St Jansdal Lelystad
Omroep Flevoland

dat er onvoldoende medisch personeel in de regio Flevoland is te vinden om in Lelystad een volwaardig
ziekenhuis overeind te houden, is volledig afkomstig van het St Jansdal. Dat gaf minister Bruno Bruins
woensdagavond aan tijdens een interview met Omroep Flevoland. Bruins kwam dinsdag met de mededeling dat
een complete spoedeisende hulp en ...

  http://youtube.com/watch?v=HxvkgOk3pKE  Views: 2.449

Klein beetje hoop op volwaardige spoedzorg na toezegging minister
Ingrid Willems
In het debat zegde minister Bruno Bruins toe alsnog bij St Jansdal - de doorstartkandidaat van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen - aan te dringen op de volwaardige spoedeisende hulp omdat vermeend
personeelstekort voor deze voorziening volgens de medische staf en verpleegkundigen onjuist is. In een
brief liet Bruins de Kamer deze week weten dat

  https://www.ad.nl/lelystad/klein-beetje-hoop-op-volwaardige-spoedzorg-na-toezegging-minister%7Ea0623cde/
Views: 19.664

Klein beetje hoop op volwaardige spoedzorg na toezegging minister
Ingrid Willems
In het debat zegde minister Bruno Bruins toe alsnog bij St Jansdal, de doorstartkandidaat van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen - aan te dringen op de volwaardige spoedeisende hulp omdat vermeend
personeelstekort voor deze voorziening volgens de medische staf en verpleegkundigen onjuist is. In een
brief liet Bruins de Kamer deze week weten dat ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/klein-beetje-hoop-op-volwaardige-spoedzorg-na-toezegging-minister~a0623cde/
Views: 1.583
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Zorgpersoneel: 'Regio Lelystad kan niet zonder volwaardig ziekenhuis'
De afgelopen jaren zijn er echter geen problemen geweest met bezetting op de afdelingen waar acute zorg
wordt verleend, aldus de zorgprofessionals. Het St. Jansdal in Harderwijk blijkt te hebben geconcludeerd dat er
niet voldoende personeel in de regio is, zegt Bruins nu. Gemengde gevoelens bij Patiëntenfederatie Flevoland
De Patiëntenfederatie

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/45664-zorgpersoneel-regio-lelystad-kan-niet-zonder-volwaardig-
ziekenhuis.html
Views: 484

Lelystad verbijsterd om verdwijnen spoedeisende hulp
Eline Rethans
MC Slotervaart: 'Als chirurg is dit dramatisch' In tegenstelling tot wat overnamekandidaat, ziekenhuis Sint Jansdal,
in Harderwijk zegt, is er volgens de huisarts genoeg personeel om ... reactie 22-11-2018 16:59 Ziekenhuis St
Jansdal ziet op dit moment geen mogelijkheden om een volwaardige SEH te realiseren. Een volwaardige SEH
heeft als gevolg dat ...

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/lelystad-verbijsterd-om-verdwijnen-spoedeisende-hulp/

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
uur geleden Update: een uur geleden 19 De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben met het St
Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk een akkoord bereikt over een ... over de omvang van de gecontinueerde
zorg Het Sint Jansdal-ziekenhuis zal in ieder geval de poliklinische zorg bij MC Zuiderzee Lelystad en MC
Dronten voortzetten ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5588639/akkoord-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten.html
Views: 288.345

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis over een doorstart van de
zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten Dat laat een woordvoerder van de ... Het Sint Jansdal ziekenhuis zal in
ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten voortzetten. Naast de polikliniek, komt er ook een
spoedpoli en poliklinische ...

  https://www.nu.nl/algemeen/5588639/akkoord-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten.html
Views: 288.345

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis over een doorstart van de
zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten Dat laat een woordvoerder van de ... Het Sint Jansdal ziekenhuis zal in
ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten voortzetten. Naast de polikliniek, komt er ook een
spoedpoli en poliklinische ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5588639/akkoord-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-dronten.html
Views: 288.345

Oppositie kritisch over plan voor MC IJselmeer
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Bereid te blijven na doorstart Personeel van MC
IJsselmeer reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
...

  https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/oppositie-kritisch-over-plan-voor-mc-ijselmeer

Curator en St Jansdal akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De zorg in
de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal
zal in ieder ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36663-curator-en-st-jansdal-akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen.html
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Lelystad verbijsterd om verdwijnen spoedeisende hulp
Voor inwoners van Urk is het dichtstbijzijnde ziekenhuis nu 40 minuten rijden."In tegenstelling tot wat
overnamekandidaat, ziekenhuis Sint Jansdal, in Harderwijk zegt, is er volgens de huisarts genoeg personeel
om de Eerste Hulp open te houden. "Op dit moment zijn er genoeg spoedeisende hulpartsen en
verpleegkundigen ...

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/lelystad-verbijsterd-om-verdwijnen-spoedeisende-hulp-1/

Bruins wachtte lang en beloofde te veel
De minister heeft een politieke belofte gedaan, maar moet varen op wat curator en verzekeraar zeggen. De
partijen die het ziekenhuis (deels) willen kopen – onder andere het St. Jansdal uit Harderwijk en de Antonius
Zorggroep uit Sneek – moeten zwijgen. Een andere partij, het consortium Tracqtion, had het ziekenhuis
integraal willen ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/22/bruins-wachtte-lang-en-beloofde-te-veel-a2756139  Views: 19.214

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen hebben een akkoord bereikt met St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk over
een doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten. NUZakelijk

  http://nl.quoteweb.com/nl-nl/nieuws/nieuws-detail/?nid=879166

Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten
Linda J. Rusk
De curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen hebben een deal bereikt met het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal neemt definitief de zorg in Lelystad en Dronten over. Volgens de curatoren is er donderdag een
akkoord op hoofdlijnen bereikt. St Jansdal zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/22/339777-akkoord-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-en-
dronten.html

Akkoord over doorstart zorgactiviteiten IJsselmeerziekenhuizen
De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben
overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten. De
zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen.
Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder ...

  https://tpo.nl/2018/11/22/akkoord-over-doorstart-zorgactiviteiten-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 3.159

St Jansdal: volwaardige spoedhulp in Lelystad volstrekt kansloos
Linda J. Rusk
De minister heeft een politieke belofte gedaan, maar moet varen op wat curator en verzekeraar zeggen. De partijen die
het ziekenhuis (deels) willen kopen – onder andere het St. Jansdal uit Harderwijk en de Antonius Zorggroep uit Sneek –
moeten zwijgen. Een andere partij, het consortium Tracqtion, had het ziekenhuis integraal willen voortzette

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/22/339587-st-jansdal-volwaardige-spoedhulp-in-lelystad-volstrekt-kansloos.html

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/denhaag/2018/11/22/339203-geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee-6.html

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
Minister Bruins zal dat onder de aandacht brengen van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk dat de zorg in Lelystad
overneemt. Waarom kon minister Bruins de spoedeisende hulp in Lelystad niet redden? PVV-Kamerlid Fleur Agema voelt
zich bedrogen. Volgens haar schuift Bruins de verantwoordelijkheid af op de curatoren en de zorgverzekeraars die ...

  http://nieuwsnl.org/denhaag/2018/11/22/339173-geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee-5.html
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Geen spoedeisende hulp meer in MC Zuiderzee? Dit gaat mensenlevens kosten
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/22/339186-geen-spoedeisende-hulp-meer-in-mc-zuiderzee-dit-gaat-mensenlevens-
kosten.html

Waarom kon minister Bruins de spoedeisende hulp in Lelystad niet redden?
Michiel Van Der Geest
Als klap op de vuurpijl: een ziekenhuis met een spoedeisende hulp moet ook een intensive care-afdeling
hebben. Maar overnamekandidaat St. Jansdal ziet voor het ziekenhuis in Lelystad een toekomst voor zich met
alleen poliklinische behandelingen. Dat gaat dus niet samen. Les 2: de macht van de minister is (te) beperkt
Het laat maar weer eens zien,

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-kon-minister-bruins-de-spoedeisende-hulp-in-lelystad-niet-
redden-~b46f107d/
Views: 11.843

Waarom kon minister Bruins de spoedeisende hulp in Lelystad niet redden? | De
Volkskrant
Als klap op de vuurpijl: een ziekenhuis met een spoedeisende hulp moet ook een intensive care-afdeling
hebben. Maar overnamekandidaat St. Jansdal ziet voor het ziekenhuis in Lelystad een toekomst voor zich met
alleen poliklinische behandelingen. Dat gaat dus niet samen. Les 2: de macht van de minister is (te) beperkt
Het laat maar weer eens zien,

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-kon-minister-bruins-de-spoedeisende-hulp-in-lelystad-niet-
redden-~b46f107d/
Views: 11.843

Oppositie kritisch over plan voor IJsselmeerziekenhuis Lelystad
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. ‘Als een wesp gestoken’ Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een ...

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/oppositie-kritisch-over-plan-voor-ijsselmeerziekenhuis-lelystad/

Bruins: tekort aan medisch personeel is conclusie St Jansdal
dat er onvoldoende medisch personeel in de regio Flevoland is te vinden om in Lelystad een volwaardig ziekenhuis
overeind te houden, is volledig afkomstig van het St Jansdal. Dat gaf minister Bruno Bruins dinsdagavond aan tijdens een
interview met Omroep Flevoland. Bruins kwam dinsdag met de mededeling dat een complete spoedeisende hulp en ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/bruins-tekort-aan-medisch-personeel-is-conclusie-st-jansdal/2879518

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Den Haag - Vanuit Den Haag komt voorlopig geen directe hulp voor het behoud van spoedeisende hulp en acute
verloskunde in Lelystad. Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St
Jansdal voor de doorstart van MC Zuiderzee.

  https://drimble.nl/regio/zuid-holland/haaglanden/55960870/geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee.html

Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet
de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
interne enquête hebben gehoude

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Oppositie-kritisch-over-plan-voor-Lelystad-23847345.html  Views: 2.828
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Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer reageerde eerder op de
dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête hebben gehoude

  https://panorama.nl/nieuws/politiek/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad  Views: 1.347

Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet
de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
interne enquête hebben gehoude

  https://www.lc.nl/binnenland/Oppositie-kritisch-over-plan-voor-Lelystad-23847347.html  Views: 2.505

Oppositie kritisch over plan voor ‘Lelystad’
ANP
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de
acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer reageerde
eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête
hebben gehoude

  https://nieuws.nl/algemeen/20181121/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad/  Views: 1.012

Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
ANP
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet
de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
interne enquête hebben gehoude

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad.3195444.lynkx  Views: 538

Oppositie kritisch over plan voor „Lelystad”
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer reageerde eerder op de
dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête hebben gehoude

  http://www.rd.nl/vandaag/politiek/2.804/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad-1.1529272  Views: 359

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St Jansdal voor de
doorstart van MC Zuiderzee. Dat blijkt uit een Kamerdebat dat woensdagmiddag is gehouden. De oppositie
sleep daar de messen en had felle kritiek op zorgminister Bruno Bruins, de regeringspartijen zijn er van
overtuigd dat de minister doe

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/21/geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee  Views: 439

Personeel MC IJsselmeerziekenhuizen tegen plannen voor basisziekenhuis
In Dronten blijft de bestaande polikliniek bestaan. De locaties Lelystad en Dronten worden voortgezet door
het St Jansdal in Harderwijk. De Antonius Zorggroep, met een ziekenhuis in Sneek, wil op zijn eigen poli in
Emmeloord patiënten van de poli van MC IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord overnemen. Ook is het de
bedoeling dat er een spoedpost i

  https://nos.nl/artikel/2260253-personeel-mc-ijsselmeerziekenhuizen-tegen-plannen-voor-basisziekenhuis.html
Views: 72.574
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Tonny
Een beetje diep in een wijk in Lelystad haven. Fat kost minsten 35 minuten met de auto naar st Jansdal in Harderwijk. Een
ambulance doet dat echt niet sneller. Dan moet gerekend worden fat iemand van huis in de ambulance geplaatst moet
worden vanuit een huis. Zeer zeker dat het meer dan de 45 minuten wettelijke tijd is ...

  https://www.nu.nl/economie/5585795/-medewerkers-mc-zuiderzee-lelystad-boos-brief-van-minister-bruins.html

Oppositie kritisch over plan voor 'Lelystad'
ANP Producties
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar
niet de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC
IJsselmeer reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven
dat ze een interne enquête hebben gehoude

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad/ar-BBPXzWs  Views: 15.856

Oppositie kritisch over plan voor ‘Lelystad’
ANP
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet
de acute zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Personeel van MC IJsselmeer
reageerde eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een
interne enquête hebben gehoude

  https://www.hpdetijd.nl/nieuws/oppositie-kritisch-over-plan-voor-lelystad/  Views: 392

Bruins kaart mogelijkheid 24-uurs spoedhulp in Lelystad alsnog aan
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar uiteindelijk zei hij dat
hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet aan

  https://www.ad.nl/lelystad/bruins-kaart-mogelijkheid-24-uurs-spoedhulp-in-lelystad-alsnog-aan%7Ea527363c9/
Views: 19.789

Bruins kaart mogelijkheid 24-uurs spoedhulp in Lelystad alsnog aan
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar uiteindelijk zei hij dat
hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet aan

  https://www.destentor.nl/lelystad/bruins-kaart-mogelijkheid-24-uurs-spoedhulp-in-lelystad-alsnog-aan~a527363c9/
Views: 1.577

Bruins krabbelt terug over seh en acute verloskunde Lelystad
Bart Kiers
Toch komt er hoogstwaarschijnlijk geen acute verloskunde en een volwaardige seh in Lelystad. De
doorstartpartijen, St Jansdal in Harderwijk en het Antonius Ziekenhuis in Sneek, zien dat niet zitten. Dat hebben
ze laten weten aan de curator en de minister, schrijft de minister aan de Kamer. Er is nu al een tekort aan
gespecialiseerde ...

  https://www.zorgvisie.nl/bruins-krabbelt-terug-over-seh-en-acute-verloskunde-lelystad/  Views: 1.478

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee (Flevopost)
Lelystad - Vanuit Den Haag komt voorlopig geen directe hulp voor het behoud van spoedeisende hulp en acute
verloskunde in Lelystad. Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St
Jansdal voor de doorstart van MC Zuiderzee.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23938279
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Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Kees Bakker
Minister Bruins wil zich daar graag voor inspannen, maar is afhankelijk van het bod van het St Jansdal voor de
doorstart van MC Zuiderzee. Dat blijkt uit een Kamerdebat dat woensdagmiddag is gehouden. De oppositie
sleep daar de messen en had felle kritiek op zorgminister Bruno Bruins, de regeringspartijen zijn er van
overtuigd dat de minister doe

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/559737/geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee.html  Views: 290

Minister Bruins wil stapje voor stapje meer spoedzorg
Omroep Flevoland

Minister Bruins zal dat onder de aandacht brengen van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk dat de zorg in
Lelystad overneemt.

  http://youtube.com/watch?v=MWBdrLFyb6E  Views: 2.449

Ziekenhuiszorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk
overleg inzake het faillissement van ziekenhuizen
Nr. 150 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 november 2018 De vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Medische
Zorg over de brief van 15 november 2018 over antwoorden op aanvullende vragen commissie over de gestuurde brieven
en antwoorden inzake ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-150.html

Bruins: ik breek geen belofte over IJsselmeerziekenhuizen
"Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en
ik kan partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet
in de lucht willen. Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om". Slotervaart Inmiddels heeft het OLVG-
ziekenhuis in ...

  https://nos.nl/artikel/2260239-bruins-ik-breek-geen-belofte-over-ijsselmeerziekenhuizen.html  Views: 72.574

Bruins: ik breek geen belofte over IJsselmeerziekenhuizen
"Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om". Slotervaart Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in ...

  http://www.headlines.nl/17430471/Bruins-ik-breek-geen-belofte-over-IJsselmeerziekenhuizen/

Inbreng van een schriftelijk overleg over de antwoorden op aanvullende vragen
commissie over de gestuurde brieven en antwoorden inzake het faillissement van
ziekenhuizen (Kamerstuk 31016-146)
2018D55306 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister voor
Medische Zorg over de brief van 15 november 2018 inzake Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de
gestuurde brieven ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D55306.html

‘Sluiten verloskunde Lelystad is dieptepunt voor de zorg van vrouwen in Nederland’
” Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St
Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de
Antonius Zorggroep volgens de curatoren “zeer realistisch” is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/sluiten-verloskunde-lelystad-is-dieptepunt-voor-de-zorg-van-vrouwen-in-
nederland/
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‘Sluiten verloskunde Lelystad is dieptepunt voor de zorg van vrouwen in Nederland’
” Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St
Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de
Antonius Zorggroep volgens de curatoren “zeer realistisch” is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/sluiten-verloskunde-lelystad-is-dieptepunt-voor-de-zorg-van-vrouwen-in-
nederland/

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid van Gerven,
gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2018, over stand
van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart
met de curatoren, medische staf en Zilveren Kruis, en naar aanleiding van informatie die ik heb gekregen van ziekenhuis
St Jansdal en de Antonius Zorggroep. En naar aanleiding van een gesprek op 20 november jl. met de betrokken partijen
over het MC Slotervaart. Met deze brief voldoe ik ook aan uw verzoek uit de regeling van werkzaamheden van 14

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-149.html

Verpleegkundigen reageren woedend op minister: 'Er is wèl voldoende personeel'
Stijgende onzekerheid Sinds op 13 november werd medegedeeld dat het St Jansdal de enige overgebleven
kandidaat was waar de curator mee verder ging, is er radiostilte en stijgt de onzekerheid onder de
medewerkers. 'Als je afhankelijk bent van je inkomen om de huur/ hypotheek te betalen en aan andere
verplichtingen te voldoen, heb je niet de luxe ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/21/verpleegkundigen-reageren-woedend-op-minister-er-is-wel-voldoende-
personeel
Views: 439

Verpleegkundigen reageren woedend op minister: 'Er is wèl voldoende personeel'
Stijgende onzekerheid Sinds op 13 november werd medegedeeld dat het St Jansdal de enige overgebleven
kandidaat was waar de curator mee verder ging, is er radiostilte en stijgt de onzekerheid onder de
medewerkers. 'Als je afhankelijk bent van je inkomen om de huur/ hypotheek te betalen en aan andere
verplichtingen te voldoen, heb je niet de luxe ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/559728/verpleegkundigen-reageren-woedend-op-minister-er-is-wel-voldoende-
personeel.html
Views: 290

Personeel MC Zuiderzee: ‘Info Bruins feitelijk onjuist'
Remco Regterschot
‘Wij willen de minister, de zorgverzekeraar, in het bijzonder het Zilveren Kruis, directie van St Jansdal uit
Harderwijk, directie van St Antonius in Sneek en onze curatoren laten weten dat we ons door de brief van de
minister in de kou voelen staan, maar dat we desondanks nog steeds klaar staan en draagvlak hebben voor
een volwaardige ...

  https://www.ad.nl/lelystad/personeel-mc-zuiderzee-info-bruins-feitelijk-onjuist-br%7Ea44beef5/  Views: 19.789

Personeel MC Zuiderzee: ‘Info Bruins feitelijk onjuist'
Remco Regterschot
‘Wij willen de minister, de zorgverzekeraar, in het bijzonder het Zilveren Kruis, directie van St Jansdal uit
Harderwijk, directie van St Antonius in Sneek en onze curatoren laten weten dat we ons door de brief van de
minister in de kou voelen staan, maar dat we desondanks nog steeds klaar staan en draagvlak hebben voor
een volwaardige doorstar

  https://www.destentor.nl/lelystad/personeel-mc-zuiderzee-info-bruins-feitelijk-onjuist~a44beef5/  Views: 1.577

Artsen en politici bezorgd om uitblijven volwaardig ziekenhuis Lelystad
Ivy Sangers
Krapte op de arbeidsmarkt De minister bevestigt in de brief dat het St Jansdal uit Harderwijk het ziekenhuis in
Lelystad en de polikliniek in Dronten wil overnemen. In Lelystad zouden patiënten terecht kunnen voor alle
poliklinische zorg en laagcomplexe operaties. In totaal gaat het om 70 tot 80 procent van de totale
ziekenhuiszorg ...

  https://www.zorgvisie.nl/artsen-en-politici-bezorgd-om-uitblijven-volwaardig-ziekenhuis-lelystad/  Views: 1.478
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Lees terug: blog over debat met minister Bruins over spoedhulp
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar hij uiteindelijk zei hij
dat hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet ...

  https://www.ad.nl/lelystad/lees-terug-blog-over-debat-met-minister-bruins-over-spoedhulp%7Ea0929ea7/
Views: 19.789

Bruins kaart mogelijkheid opening 24-uurs spoedhulp aan bij St Jansdal
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar hij uiteindelijk zei hij
dat hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet ...

  https://www.destentor.nl/dossier-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen/bruins-kaart-mogelijkheid-opening-24-uurs-
spoedhulp-aan-bij-st-jansdal~a0929ea7/
Views: 1.577

Lees terug: blog over debat met minister Bruins over spoedhulp
Ingrid Willems
Vol overtuiging kwam het aanvankelijk niet uit de mond van minister Bruno Bruins, maar hij uiteindelijk zei hij
dat hij ‘graag’ bereid is om bij St Jansdal en de curator aan te kaarten dat de huidige medische staf van het
ziekenhuis in Lelystad best mogelijkheden ziet om 24-uurs spoedhulp alsnog te regelen. ,,Maar ik heb de
zorgaanbieder niet ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/lees-terug-blog-over-debat-met-minister-bruins-over-spoedhulp~a0929ea7/
Views: 1.577

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen: dit is wat we nu weten (De Stentor Flevoland)
St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor
Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is wat we nu
weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23937240

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen: dit is wat we nu weten
Ingrid Willems
St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor
Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is
wat we nu weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Lelystad en Dronten Plannen St Jansdal
Stel, ik woon in Lelystad, ...

  https://www.ad.nl/lelystad/doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-dit-is-wat-we-nu-weten%7Ea9250e20/  Views: 19.789

Doorstart IJsselmeerziekenhuizen: dit is wat we nu weten
Ingrid Willems
St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor
Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is
wat we nu weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Lelystad en Dronten Plannen St Jansdal
Stel, ik woon in Lelystad, ka

  https://www.destentor.nl/lelystad/doorstart-ijsselmeerziekenhuizen-dit-is-wat-we-nu-weten~a9250e20/  Views: 1.577
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Politici in Lelystad boos over verdwijnen van spoedeisende hulp
”Wij dringen er bij St Jansdal en de zorgverzekeraar op aan dat er nogmaals gekeken wordt naar de
mogelijkheden voor 24/7 spoedeisende hulp Ina Adema, burgemeester Lelystad Jack Schoone van Leefbaar
Lelystad, de tweede partij van de gemeente, overweegt maandagochtend de A6 te blokkeren, ‘als dat nodig is’,
zo zei hij tegen Omroep Flevoland ...

  https://www.trouw.nl/home/politici-in-lelystad-boos-over-verdwijnen-van-spoedeisende-hulp%7Ea631e95a/
Views: 6.059

Volwaardig ziekenhuis in Lelystad verdwijnt | RTLZ
Mathijs Smit
Sinds vorige week onderhandelen de curatoren alleen nog met het St Jansdal ziekenhuis uit Harderwijk, dat het beste
plan voor een voortzetting had. Geen volwaardig ziekenhuis Het St Jansdal had echter al benadrukt geen volwaardig
ziekenhuis in Lelystad in de lucht te willen houden. Volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde zouden niet ...

  https://www.rtlz.nl/business/artikel/4492346/ijsselmeerziekenhuizen-lelystad-doorstart-geen-volwaardig-ziekenhuis
Views: 2.635

'Wél voldoende personeel voor volwaardig ziekenhuis'
verpleegkundigen van het MC Zuiderzee in Lelystad woensdag aan onder anderen minister Bruins voor Medische Zorg,
de curatoren en de directie van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Volgens de verpleegkundigen is eerder deze
maand via een enquête aangetoond dat 80% van de...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-wel-voldoende-personeel-voor-volwaardig-ziekenhuis-039/2878729

Ook Urk boos na brief Bruins
Remco Regterschot
Jammer genoeg zonder het gewenste resultaat‘’. De wethouder begrijpt dat het ziekenhuisdossier een lastig
dossier is, waarbij het mooi is dat het Harderwijkse St Jansdal delen van het ziekenhuis wil overnemen. ,,Wij
zijn echter enorm teleurgesteld dat het plan voor doorstart van het ziekenhuis geen volwaardige
spoedeisende hulp en geen ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/ook-urk-boos-na-brief-bruins~a2311b35/  Views: 1.577

Tweede Kamer debatteert vanmiddag over ziekenhuiszorg in Dronten en Lelystad
met de curatoren, medische staf en Zilveren Kruis, en naar aanleiding van informatie die ik heb gekregen van
ziekenhuis St Jansdal en de Antonius Zorggroep. En naar aanleiding van een gesprek op 20 november jl. met de
betrokken partijen over het MC Slotervaart. Met deze brief voldoe ik ook aan uw verzoek uit de regeling van
werkzaamheden van 14 ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/tweede-kamer-debatteert-vanmiddag-over-ziekenhuiszorg-in-dronten-en-lelystad

‘Argumenten minister voor sluiting spoedzorg Lelystad zijn onjuist’
De twee kleine ziekenhuizen die delen van IJsselmeerziekenhuizen willen overnemen (Sint Jansdal en
Antonius), en de betrokken zorgverzekeraar Zilveren Kruis, zeggen dat 24/7 spoedeisende hulp in Lelystad
te duur is. Patiënten kunnen volgens hen naar Harderwijk, Sneek, Zwolle of Almere. De minister moet ook op
de informatie van de curator varen: ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/21/argumenten-minister-voor-sluiting-spoedzorg-lelystad-zijn-onjuist-a2755985
Views: 19.214

Volwaardige SEH en acute verloskunde niet mogelijk in Lelystad
Deze ziekenhuizen vallen binnen de norm voor aanrijtijden van ambulances. Als het goed is, neemt het St.
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk wel de poliklinieken in Lelystad over. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bekijkt de
mogelijkheden voor een eerstelijns geboortecentrum in de stad.  A6 blokkeren Dat de acute zorg in Lelystad niet
meer volwaardig ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45643-volwaardige-seh-en-acute-verloskunde-niet-mogelijk-in-
lelystad.html
Views: 496
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Bruins acht spoedeisende hulp en verloskunde niet haalbaar
’ Mocht dat personeelstekort in de toekomst zijn opgelost, dan wil het St Jansdal wel weer terugkeer van een
bepaalde vorm van spoedzorg overwegen. Spoedpost Uit gesprekken die hij heeft gehad met allerlei
betrokkenen denkt de minister dat Lelystad bij een doorstart van het ziekenhuis ongeveer 70 tot 80 procent
van de eerdere zorg kan ...

  https://denoordoostpolder.nl/2018/11/21/bruins-acht-spoedeisende-hulp-en-verloskunde-niet-haalbaar  Views: 439

“Overname zorg Noordoostpolder door Antonius Zorggroep heel realistisch”
Henk van der Veer
Daarmee worden de ziekenhuizen in Sneek,, Heerenveen en Almere bedoeld. Geen spoedeisende hulp Het
ziekenhuis in Lelystad zou door het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk worden overgenomen. Er komt geen
volwaardige afdeling spoedeisende hulp. De minister zegt met klam dat de onderhandelingen nog lopen, maar
volgens hem is het “zeer ...

  https://www.grootsneek.nl/2018/11/21/overname-zorg-noordoostpolder-door-antonius-zorggroep-heel-realistisch/

Pensioenoverleg loopt spaak, FNV stapt op · LINDA.
Justine Wouterson
Het MC Zuiderzee-ziekenhuis is onderdeel van de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Het St. Jansdal-ziekenhuis
in Harderwijk wil het ziekenhuis in Lelystad overnemen. De curatoren en verzekeraar Zilveren Kruis zijn
positief over het plan voor overname. Hierin komen in Lelystad en Emmeloord spoedposten waar overdag en
‘s avonds eenvoudig letsel ka

  https://www.lindanieuws.nl/nieuws/linda-ochtendnieuws-nieuws/pensioenoverleg-loopt-spaak-fnv-stapt-op/
Views: 27.556

Bij doorstart kan groot deel zorg in Lelystad blijven
anp
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis
St Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk
door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren ‘zeer realistisch’ is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis
in Sneek en ee

  https://www.nd.nl/nieuws/nederland/bij-doorstart-kan-groot-deel-zorg-in-lelystad.3194750.lynkx  Views: 538

Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is ´zeer realistisch´
Lelystad - Hoewel de curatoren een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen met zowel St Jansdal (Harderwijk) als de
Antonius Zorggroep (Sneek) als zeer realistisch zien - zo liet minister Bruins de Tweede Kamer vanavond weten - is er
nog altijd geen witte rook. Daarover is de Cliëntenraad van de IJsselmeerziekenhuizen...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/55939426/doorstart-van-ziekenhuis-in-lelystad-is-zeer-realistisch.html

Kritiek op plannen Bruins voor MC IJsselmeer
Het Harderwijkse ziekenhuis Sint Jansdal wil een groot deel van de zorg in het ziekenhuis overnemen, maar niet de acute
zorg. Ook andere zorgaanbieders in de regio hebben zich gemeld. Brandbrief Personeel van MC IJsselmeer reageerde
eerder op de dag via een brandbrief als een wesp gestoken. De medewerkers schrijven dat ze een interne enquête ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36649-kritiek-op-plannen-bruins-voor-mc-ijsselmeer.html

Lelystad reageert teleurgesteld op verdwijnen acute zorg
Bruins maakte dinsdagavond bekend dat het grootste gedeelte van de zorg van het failliete IJsselmeerziekenhuizen
waarschijnlijk kan worden overgenomen door ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk. Tegelijkertijd liet hij de Tweede Kamer
weten dat de spoedeisende hulp en acute verloskunde daar niet toe zullen behoren. De raadsleden in Lelystad menen ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36639-lelystad-reageert-teleurgesteld-op-verdwijnen-acute-zorg.html
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Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/denhaag/2018/11/21/339125-geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee-4.html

Kamerleden kritisch over verdwijnen acute zorg uit Lelystad
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/21/339022-kamerleden-kritisch-over-verdwijnen-acute-zorg-uit-lelystad.html

Geen directe hulp uit Den Haag voor MC Zuiderzee
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/denhaag/2018/11/21/338985-geen-directe-hulp-uit-den-haag-voor-mc-zuiderzee.html

Kamerleden kritisch over verdwijnen acute zorg uit Lelystad
Sophie Broersen
Bruins: ‘Ik kan de bieders niet dwingen om zorg te leveren. Wat ze bieden moet ook uitvoerbaar zijn.’ St Jansdal wil in
Lelystad een poliklinische zorg bieden en een post die overdag en in de avond laagcomplexe spoedeisende zorg biedt.
Acute verloskunde kan het St Jansdal niet op deze locatie bieden. De Antonius Zorggroep wil de continuïteit

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kamerleden-kritisch-over-verdwijnen-acute-zorg-uit-
lelystad.htm
Views: 3.659

Waarom kon minister Bruins de spoedeisende hulp in Lelystad niet redden?
Linda J. Rusk
“Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan
partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen.
Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om”. Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam ...

  http://nieuwsnl.org/wereld/2018/11/21/339157-waarom-kon-minister-bruins-de-spoedeisende-hulp-in-lelystad-niet-
redden-2.html

Geen spoedzorg meer in Lelystad
Linda J. Rusk
Minister Bruins zal dat onder de aandacht brengen van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk dat de zorg in Lelystad
overneemt. PVV-Kamerlid Fleur Agema voelt zich bedrogen. Volgens haar schuift Bruins de verantwoordelijkheid af op de
curatoren en de zorgverzekeraars die geen heil zien in het openhouden van een volwaardig ziekenhuis ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/21/338964-geen-spoedzorg-meer-in-lelystad.html

Ook Urk boos na brief Bruins
Linda J. Rusk
De provincie doet een nadrukkelijk beroep op de minister om zo snel mogelijk met St Jansdal en zorgprofessionals in
gesprek te gaan over alternatieve mogelijkheden voor complexe spoedeisende hulp en acute verloskunde. De provincie
kondigt aan zelf een onderzoek te gaan doen naar de zorg in Flevoland, zodat die voor de toekomst goed is geregeld ...

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2018/11/21/338930-ook-urk-boos-na-brief-bruins.html
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Meerderheid zorg blijft beschikbaar in ziekenhuis Lelystad
Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius
Zorggroep volgens de curatoren 'zeer realistisch' is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en een ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/meerderheid-zorg-blijft-beschikbaar-in-ziekenhuis-lelystad/
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