
Berichten
Verzekeraar grijpt niet in bij St Jansdal

Omroep Flevoland

St Jansdal heeft huisartsen in Lelystad, Dronten en Urk een brief gestuurd waarin staat dat het ziekenhuis niet
meewerkt aan onderzoek dat wordt aangevraagd door een behandelaar van buiten het ziekenhuis. Het gaat dan
alleen om de specialismen die het ziekenhuis zelf ook in huis heeft, zoals orthopedie en kaakchirurgie. Als
huisartsen hun pati […]

  http://youtube.com/watch?v=FBqW29a27w0  Views: 2.449

Verzekeraar grijpt niet in bij St Jansdal
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis grijpt niet in bij het Lelystadse ziekenhuis St Jansdal naar aanleiding van een opmerkelijke
brief aan huisartsen in de regio. In die brief verklaart het ziekenhuis niet mee te werken aan zogenoemde diagnostiek
voor patiënten die bij een specialist buiten het ziekenhuis onder behandeling zijn […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/verzekeraar-grijpt-niet-in-bij-st-jansdal/3038028

Ambulance prio1 naar st jansdal
Stijn foppen

Ambulance prio1 naar st jansdal

  http://youtube.com/watch?v=KbBMTIG4JeI

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad blijft luis in de pels
Lelystad - Sinds 1 maart staat er ‘Ziekenhuis St Jansdal’ op de gevel van het ziekenhuis in Lelystad. De eerste
poli’s draaien, de open dag was een succes… en op de achtergrond wordt druk gesproken over hoe in Lelystad
een volwaardig ziekenhuis kan blijven bestaan. Hoe gaat het met Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad? ‘We
gaan nog […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1003113/stichting-behoud-ziekenhuis-lelystad-blijft-luis-in-de-pels.html  Views: 441

Sven Timmer

Ziekenhuis ST.Jansdal zeker daar ben ik geboren

  http://youtube.com/watch?v=NtWEfHnfcow&lc=UgwB5R_B9xxKCY7dfl94AaABAg

St Jansdal stuurt huisartsen 'onhandige' brief
St Jansdal heeft de huisartsen in Flevoland een brief gestuurd, waarin staat dat het ziekenhuis niet meewerkt aan
onderzoeken die worden gedaan door derden. Dus als huisartsen ervoor kiezen om hun patiënten naar andere
specialisten te verwijzen dan die van St Jansdal, dan verleent het ziekenhuis geen medewerking aan bijvoorbeeld bloed-
of […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-stuurt-huisartsen-039-onhandige-039-brief/3037108

St Jansdal zoekt nog artsen voor haar nieuwe vestiging in Lelystad
Lelystad - Het St Jansdal ziekenhuis heeft nog negen artsenvacatures te vervullen in de nieuwe ziekenhuisorganisatie in
Lelystad. Gezocht wordt onder andere naar een kinderarts, SEH-arts, MDL-arts, anesthesioloog/intensivist en
dermatoloog, zo bericht de redactie van Medisch Contact. St Jansdal is sinds maart verantwoordelijk...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58890030/st-jansdal-zoekt-nog-artsen-voor-haar-nieuwe-vestiging-in-
lelystad.html
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Nieuwe MRI scanner in ziekenhuis gehesen
Karlijn Slob

Het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad is maandagmorgen voorzien van een nieuwe MRI-scanner. Het apparaat is
nodig omdat de oude scanner is weggehaald.

  http://youtube.com/watch?v=So7YJv6HCAk

Nieuwe MRI scanner in ziekenhuis gehesen
Omroep Flevoland

Het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad is maandagmorgen voorzien van een nieuwe MRI-scanner. Het apparaat is
nodig omdat de oude scanner is weggehaald.

  http://youtube.com/watch?v=8HES-7QpNH8  Views: 2.449

Dit is Flevoland van 25 03 2019
Omroep Flevoland

Magazine met nieuws sport en achtergronden. Met vandaag onder meer: - Toch een provinciezetel voor DENK -
Nieuwe MRI-scanner bij St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad - Gemeente Almere laat houten bruggen verdwijnen

  http://youtube.com/watch?v=uaqLrMA60dA  Views: 2.449

St Jansdal Harderwijk vanaf 1 april volledig rookvrij
Harderwijk - Op het ziekenhuisterrein in Harderwijk is het na 1 april niet meer toegestaan om te roken. De rookhokjes bij
de hoofdingang en bij de Spoedeisende Hulp zullen verdwijnen. “We willen positieve gezondheid stimuleren”, legt Leonie
Boven van de Raad van Bestuur uit. “Daarbij hoort een rookvrije omgeving...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/58884792/st-jansdal-harderwijk-vanaf-1-april-volledig-rookvrij.html

St Jansdal Harderwijk vanaf 1 april volledig rookvrij
Aalt Guliker
[…] Juist een ziekenhuis speelt een belangrijke rol in de promotie van gezondheid.”  St Jansdal volgt met deze
beslissing de landelijke trend. In het afgelopen jaar maakten meerdere ziekenhuizen de stap naar volledig
rookvrij. “Roken is de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en (vroegtijdig) overlijden”, aldus Boven
[…]

  https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-harderwijk-vanaf-1-april-volledig-rookvrij/

Nog geen algeheel rookverbod in ziekenhuis St Jansdal - Omroep Flevoland
De Lelystadse vestiging van ziekenhuis St Jansdal krijgt voorlopig nog geen algeheel rookverbod zoals dat vanaf maandag
in Harderwijk gaat gelden. Dat zegt voorlichter Anneke Plette. Volgens haar zijn er in Lelystad allerlei belangrijke zaken die
eerder geregeld moeten worden. Dit betekent dat de komende tijd nog bij de rookplek naast het […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1365443/nog-geen-algeheel-rookverbod-in-ziekenhuis-st-jansdal-omroep-flevoland

St Jansdal Harderwijk binnenkort rookvrij
Ely Hackmann
[…] Juist een ziekenhuis speelt een belangrijke rol in de promotie van gezondheid.” St Jansdal volgt met deze
beslissing de landelijke trend. In het afgelopen jaar maakten meerdere ziekenhuizen de stap naar volledig rookvrij.
“Roken is de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en (vroegtijdig) overlijden”, aldus Boven […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/125376/st-jansdal-harderwijk-binnenkort-rookvrij/  Views: 810
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Nieuwe MRI-scan St Jansdal Lelystad via dak geplaatst - flevopost.nl
Lelystad - De plaatsing van de nieuwe MRI-scan in de Lelystadse vestiging van ziekenhuis St Jansdal was maandag een
hele operatie. Om de 4,5 ton wegende kop op zijn plaats te krijgen moest eerst het dak bij de afdeling Radiologie
verwijderd worden.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1366080/nieuwe-mri-scan-st-jansdal-lelystad-via-dak-geplaatst-flevopost-nl

Rookverbod Harderwijks St Jansdal geldt (nog) niet voor Lelystad
Lelystad - Het algehele rookverbod dat het Ziekenhuis St Jansdal per 1 april gaat invoeren, geldt alleen voor de vestiging in
Harderwijk. Bij de vestiging in Lelystad mogen patiënten voorlopig nog wel een saffie opsteken. ,,Er zijn andere zaken die
daar voorrang verdienen", aldus woordvoerder Anneke Plette.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58876197/rookverbod-harderwijks-st-jansdal-geldt-nog-niet-voor-lelystad.html

Rookverbod St Jansdal geldt (nog) niet voor Lelystad (De Stentor Veluwe)
Het algehele rookverbod dat het Ziekenhuis St Jansdal per 1 april gaat invoeren, geldt alleen voor de vestiging in
Harderwijk. Bij de vestiging in Lelystad mogen patiënten voorlopig nog wel een saffie opsteken. ,,Er zijn andere zaken die
daar voorrang verdienen´´, aldus woordvoerder Anneke Plette.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24386603

Rookverbod St Jansdal geldt (nog) niet voor Lelystad (De Stentor Flevoland)
Het algehele rookverbod dat het St Jansdal Ziekenhuis per 1 april gaat invoeren, geldt alleen voor de vestiging in
Harderwijk. Bij de vestiging in Lelystad mogen patiënten voorlopig nog wel een saffie opsteken. ,,Er zijn andere zaken die
daar voorrang verdienen´´, aldus woordvoerder Anneke Plette.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24386602

Rookverbod St Jansdal geldt (nog) niet voor Lelystad
Olger Koopman
Het algehele rookverbod dat het Ziekenhuis St Jansdal per 1 april gaat invoeren, geldt alleen voor de vestiging
in Harderwijk. Bij de vestiging in Lelystad mogen patiënten voorlopig nog wel een saffie opsteken. ,,Er zijn
andere zaken die daar voorrang verdienen’’, aldus woordvoerder Anneke Plette. Borden met de aanduiding
‘dit […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/rookverbod-st-jansdal-geldt-nog-niet-voor-lelystad~a645c440/  Views: 3.407

St Jansdal Harderwijk wordt volledig rookvrij
HARDERWIJK Op het ziekenhuisterrein van het St Jansdal in Harderwijk is het na maandag 1 april niet meer
toegestaan om te roken. De rookhokjes bij de hoofdingang en bij de spoedeisende hulp zullen verdwijnen.
,,We willen positieve gezondheid stimuleren", legt Leonie Boven van de Raad van Bestuur uit. ,,Daarbij hoort
een rookvrije omgeving voor […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-harderwijk-wordt-volledig-rookvrij-568936

St Jansdal Harderwijk wordt volledig rookvrij
HARDERWIJK Op het ziekenhuisterrein van het St Jansdal in Harderwijk is het na maandag 1 april niet meer
toegestaan om te roken. De rookhokjes bij de hoofdingang en bij de spoedeisende hulp zullen verdwijnen.
,,We willen positieve gezondheid stimuleren", legt Leonie Boven van de Raad van Bestuur uit. ,,Daarbij hoort
een rookvrije omgeving voor […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/st-jansdal-harderwijk-wordt-volledig-rookvrij-568937

Rookverbod Harderwijks St Jansdal geldt (nog) niet voor Lelystad
De Stentor Veluwe
Het algehele rookverbod dat het Ziekenhuis St Jansdal per 1 april gaat invoeren, geldt alleen voor de vestiging in
Harderwijk. Bij de vestiging in Lelystad mogen patiënten voorlopig nog wel een saffie opsteken. ,,Er zijn andere zaken die
daar voorrang

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/16767/rookverbod-harderwijks-st-jansdal-geldt-nog-niet-voor-lelystad/  Views: 810
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Rookverbod Harderwijks St Jansdal geldt (nog) niet voor Lelystad
De Stentor Veluwe
Het algehele rookverbod dat het Ziekenhuis St Jansdal per 1 april gaat invoeren, geldt alleen voor de vestiging in
Harderwijk. Bij de vestiging in Lelystad mogen patiënten voorlopig nog wel een saffie opsteken. ,,Er zijn andere zaken die
daar voorrang

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/24726/rookverbod-harderwijks-st-jansdal-geldt-nog-niet-voor-lelystad/  Views: 810

Wildwest in de polder
Henk van Gerven
[…] Er gaapt nu een levensgevaarlijk gat in de ziekenhuiszorg in de polder. Dat ziet iedereen. Je zou dan ook
verwachten dat St Jansdal, dat de failliete boedel grotendeels heeft overgenomen, ook het personeel zou
overnemen. Je hebt toch specialisten nodig als je een ziekenhuis in Lelystad weer wil opbouwen. Slechts één op de
vijf specialisten is […]

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/wildwest-in-de-polder.htm  Views: 3.519

Spelcomputer voor kinderen op Spoedeisende Hulp
[…] Omdat 15 maart de verjaardag was van Barend Klomp, werd deze datum gekozen voor de overhandiging
van het cadeau. De Stichting Vrienden van St Jansdal nam samen met enkele medewerkers de prachtige
spelcomputer in ontvangst. Uiteraard werd het spel ook meteen even uitgeprobeerd!

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/676750/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp

Halve Marathon Ermelo scherp na Harderwijk echec
[…] Dat zag je maar in Harderwijk. Die doen dat al wat langer dan ons. We zullen dus scherp moeten zijn en blijven.’’ St
Jansdal Bas Jan Stoute was onder de indruk van het aantal St.Jansdallopers maar ook van het college Nassau Veluwe.
,,Prachtig om zoveel dezelfde shirts te zien lopen. Ik heb geen idee of de St.Jansdallopers ook last gehad hebbe

  https://ermelovannu.nl/sport/8450-halve-marathon-ermelo-scherp-na-harderwijk-echec

Kinderen die in ziekenhuis geboren worden, krijgen Harderwijk in hun paspoort -
DeDrontenaar.nl
DRONTEN - Als aanstaande moeders uit de gemeente Dronten naar St Jansdal moeten voor een bevalling, komt
Harderwijk als geboorteplaats in het paspoort van het kind te staan. Het ziekenhuis heeft het idee geopperd om hier iets
aan te doen, maar de gemeente Dronten ziet dat niet zitten.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/1359606/kinderen-die-in-ziekenhuis-geboren-worden-krijgen-harderwijk-in-hun-
paspoort-dedrontenaar-nl

Kinderen die in ziekenhuis geboren worden, krijgen Harderwijk in hun paspoort
DRONTEN - Als aanstaande moeders uit de gemeente Dronten naar St Jansdal moeten voor een bevalling, komt
Harderwijk als geboorteplaats in het paspoort van het kind te staan. Het ziekenhuis heeft het idee geopperd om hier
iets aan te doen, maar de gemeente Dronten ziet dat niet zitten. St Jansdal heeft geprobeerd om een van de
kraamkamers in […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/kinderen-die-in-ziekenhuis-geboren-worden-krijgen-harderwijk-in-hun-paspoort

Jolanda Janssen: Corporate Recruiter
Oude situatie Oude functie: Corporate Recruiter Oude werkgever: Ziekenhuis St Jansdal Nieuwe situatie Nieuwe functie:
Corporate Recruiter Nieuwe werkgever: NPO Ingangsdatum: 25 maart 2019 In de rol van corporate recruiter ben ik
verantwoordelijk voor alle recruitment binnen de NPO. De rubriek ´Baanwisselaars´...

  https://drimble.nl/dossiers/carriere-hr/58825481/jolanda-janssen-corporate-recruiter.html

Eerste patiënten geopereerd in St Jansdal Lelystad - flevopost.nl
Lelystad - De eerste patiënten zijn met succes geopereerd in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. De operatiekamers zijn
deze week in gebruik genomen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1357787/eerste-patienten-geopereerd-in-st-jansdal-lelystad-flevopost-nl
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Spelcomputer voor kinderen op Spoedeisende Hulp
Aalt Guliker
[…] Omdat 15 maart de verjaardag was van Barend Klomp, werd deze datum gekozen voor de overhandiging
van het cadeau. De Stichting Vrienden van St Jansdal nam samen met enkele medewerkers de prachtige
spelcomputer in ontvangst. Uiteraard werd het spel ook meteen even uitgeprobeerd!

  https://www.nijkerkerveen.org/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp/

Spelcomputer voor kinderen op Spoedeisende Hulp
HARDERWIJK Een nieuwe spelcomputer biedt kinderen die op de Spoedeisende Hulp van St. Jansdal in
Harderwijk komen sinds kort een leuke afleiding. De computer is ingebouwd in de muur van de speciale
behandelkamer voor kinderen en is gedoneerd door Klomp transport uit Harderwijk. Eind 2018 vierde het
bedrijf haar 60-jarig jubileumfeest […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp-567674

Spelcomputer voor kinderen op Spoedeisende Hulp
HARDERWIJK Een nieuwe spelcomputer biedt kinderen die op de Spoedeisende Hulp van St. Jansdal in
Harderwijk komen sinds kort een leuke afleiding. De computer is ingebouwd in de muur van de speciale
behandelkamer voor kinderen en is gedoneerd door Klomp transport uit Harderwijk. Eind 2018 vierde het
bedrijf haar 60-jarig jubileumfeest […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp-567667

Spelcomputer voor kinderen op Spoedeisende Hulp - Omroep Gelderland
Een nieuwe spelcomputer biedt kinderen die op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk komen
sinds kort een leuke afleiding.

  https://www.oozo.nl/nieuws/ede/de-klomp/1357251/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp-omroep-
gelderland

Spelcomputer voor kinderen op Spoedeisende Hulp
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Een nieuwe spelcomputer biedt kinderen die op de Spoedeisende Hulp van St Jansdal komen sinds
kort een leuke afleiding. De computer is ingebouwd in de muur van de speciale behandelkamer voor kinderen en is
gedoneerd door Klomp transport uit Harderwijk. Eind 2018 vierde het bedrijf haar 60-jarig jubileumfeest […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/125120/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp/  Views: 783

Kaakchirurg Lelystad wil schadevergoeding curatoren
Ilse Kleijne
[…] Veris zegt er op basis van een mondeling toezegging nu vertrouwen in te hebben dat St Jansdal, dat inmiddels de
zorg voor patiëntendossiers over heeft genomen van de curatoren, zijn best doet om dossiers beschikbaar te stellen.
‘Maar de praktijk is weerbarstig, dus we zien het nog even aan.’

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kaakchirurg-lelystad-wil-schadevergoeding-curatoren.htm
Views: 3.238

Mammapoli start begin juni in St Jansdal Lelystad - flevopost.nl
Lelystad - De mammapoli in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad laat nog op zich wachten. De vertraging heeft te maken met
het nog niet aanwezig zijn van de apparatuur, meldt het ziekenhuis vandaag in de FlevoPost.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1351953/mammapoli-start-begin-juni-in-st-jansdal-lelystad-flevopost-nl
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https://www.nijkerkerveen.org/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp/
https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp-567674
https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp-567667
https://www.oozo.nl/nieuws/ede/de-klomp/1357251/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp-omroep-gelderland
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/125120/spelcomputer-voor-kinderen-op-spoedeisende-hulp/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kaakchirurg-lelystad-wil-schadevergoeding-curatoren.htm
https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1351953/mammapoli-start-begin-juni-in-st-jansdal-lelystad-flevopost-nl
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