
Berichten
Stichting Steunfonds Salem houdt op te bestaan
[…] De Stichting werd in het leven geroepen na het samenvoegen van drie lokale ziekenhuizen in het
streekziekenhuis St Jansdal te Harderwijk (periode 1976-1988). Doordat de buitenpoli van ziekenhuis Salem
(het voormalig sanatorium Salem) en het latere astmabehandelcentrum Salem niet werd meegenomen in die
fusie, dreigde voor patiënten een locatie […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/693150/stichting-steunfonds-salem-houdt-op-te-bestaan

Helpers in actie op Doe Dag
[…] MEER AANDACHT Zo was er een groep actief in het Reactiveringscentrum Klimop. In dit centrum - boven
het Geboortehuis naast ziekenhuis St. Jansdal - helpen professionals veelal ouderen revalideren na
bijvoorbeeld een operatie of beroerte. Doordat ze hulp krijgen van vrijwilligers kunnen professionals hun
cliënten meer tijd en aandacht geven […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/helpers-actie-op-doe-dag-579985

Helpers in actie op Doe Dag
[…] MEER AANDACHT Zo was er een groep actief in het Reactiveringscentrum Klimop. In dit centrum - boven
het Geboortehuis naast ziekenhuis St. Jansdal - helpen professionals veelal ouderen revalideren na
bijvoorbeeld een operatie of beroerte. Doordat ze hulp krijgen van vrijwilligers kunnen professionals hun
cliënten meer tijd en aandacht geven […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/helpers-actie-op-doe-dag-579986

Provincie pleit nog eens bij minister voor completer ziekenhuis Lelystad
Caspar van Oirschot
[…] Bedden Flevoland zet dus in op méér dan wat St Jansdal, na het faillissement van MC
IJsselmeerziekenhuizen, sinds anderhalve maand biedt in Lelystad: poliklinische zorg en diagnostiek, laag-
complexe operaties en spoedeisende hulp overdag en een deel van de avond. ,,Het college denkt dat gezien
het zorgprofiel van een groeiende groep kwetsbare […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/provincie-pleit-nog-eens-bij-minister-voor-completer-ziekenhuis-lelystad~a71a6a99/
Views: 3.415

Vaker patiëntenstop op spoedeisende hulp St Jansdal Harderwijk
Harderwijk - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk moet vaker dan voorheen een patiëntenstop op de spoedeisende
hulp afkondigen door een toestroom van patiënten uit Lelystad en omgeving. Dat meldt Omroep Gelderland. Zo´n 2 à 3
keer per week is er een patiëntenstop van zo´n 1,5 uur...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59391136/vaker-patientenstop-op-spoedeisende-hulp-st-jansdal-
harderwijk.html

Laatste donaties Stichting Steunfonds Salem
[…] Door de verkoop van het voormalig Astma Behandelcentrum Salem aan de Julianalaan te Ermelo door het St
Jansdal, is een einde aan de doelstelling van Stichting Steunfonds Salem gekomen. De stichtingsdoelstelling ‘het
ondersteunen van kinderen met astma (COPD)’ wordt voortgezet door de het Longfonds en stichting Merem.

  https://hetkontaktermelo.nl/deel-je-nieuws-artikel/laatste-donaties-stichting-steunfonds-salem-579445

Laatste donaties Stichting Steunfonds Salem
[…] Door de verkoop van het voormalig Astma Behandelcentrum Salem aan de Julianalaan te Ermelo door het St
Jansdal, is een einde aan de doelstelling van Stichting Steunfonds Salem gekomen. De stichtingsdoelstelling ‘het
ondersteunen van kinderen met astma (COPD)’ wordt voortgezet door de het Longfonds en stichting Merem.

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/laatste-donaties-stichting-steunfonds-salem-579419
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Ziekenhuis Harderwijk overspoeld door spoedgevallen uit Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal nam het ziekenhuis in Lelystad over, maar kan de toestroom van extra spoedgevallen in
haar hoofdvestiging in Harderwijk niet aan, zo bericht dagblad Trouw. De spoedeisende hulp van St Jansdal in Harderwijk is
twee tot drie keer per week overbelast door de toestroom...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59369161/ziekenhuis-harderwijk-overspoeld-door-spoedgevallen-uit-
lelystad.html

Halve Marathon Ermelo kan niet zonder sponsoren
Gert Hofsink
[…] Het is mooi dat ook de docenten weer massaal mee gaan lopen.’’ De organisatie heeft ook St Jansdal uitgenodigd
voor het loopevenement op 1 juni. Runningshirt BedrukTextiel toonde woensdagavond het nieuwe runningshirt. De felle
kleur rood zorgt er voor dat de deelnemers dit jaar goed opvallen. De organisatie kan het shirt gratis aanbieden […]

  https://ermelovannu.nl/sport/8518-halve-marathon-ermelo-kan-niet-zonder-sponsoren

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/59350254/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch.html

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch? (De Stentor
Vechtdal)
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24462840

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
Zutphen - Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/zutphen/59350060/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-
toch.html

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13
april. Patiëntenstop St Jansdal - St Jansdal Harderwijk kampt met extreme drukte op de spoedeisende hulp
(seh). Het ziekenhuis moet twee tot drie keer per week een patiëntenstop van zo’n anderhalf uur instellen;
ambulances worden dan […]

  https://www.destentor.nl/home/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch~acb81ccd/
Views: 3.353

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
De Stentor Veluwe
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/17585/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch/  Views: 711

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
De Stentor Veluwe
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/25614/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch/  Views: 733
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Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
De Stentor
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://zutphen.nieuws.nl/knipsels/4672/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch/  Views: 711

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
De Stentor – Salland
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://raalte.nieuws.nl/knipsels/4604/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch/  Views: 733

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
De Stentor Vechtdal
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://dalfsen.nieuws.nl/knipsels/11498/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch/  Views: 711

Gemist? St. Jansdal ziekenhuis zit (te) vol en waar is Opa Dirk toch?
De Stentor Vechtdal
Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen? Dit was het nieuws van zaterdag 13 april.

  https://hardenberg.nieuws.nl/knipsels/5663/gemist-st-jansdal-ziekenhuis-zit-te-vol-en-waar-is-opa-dirk-toch/
Views: 711

Vaker patiëntenstop spoedeisende hulp Harderwijk door drukte
Harderwijk - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk moet vaker dan voorheen een patiëntenstop op de spoedeisende
hulp afkondigen door een toestroom van patiënten uit Lelystad en omgeving. Zo´n 2 à 3 keer per week is er een
patiëntenstop van zo´n 1,5 uur. Vroeger was dat gemiddeld...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59345135/vaker-patientenstop-spoedeisende-hulp-harderwijk-door-
drukte.html

Vaker patiëntenstop spoedeisende hulp Harderwijk door drukte
Omroep Gelderland
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk moet vaker dan voorheen een patiëntenstop op de spoedeisende
hulp afkondigen door een toestroom van patiënten uit Lelystad en omgeving. Zo'n 2 à 3 keer per week is er
een patiëntenstop van zo'n 1,5 uur. Vroeger was dat gemiddeld één keer per week.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2307230-extreme-drukte-spoedeisende-hulp-st-jansdal-harderwijk-ambulances-
worden-doorgestuurd

Vaker patiëntenstop spoedeisende hulp Harderwijk door drukte
HARDERWIJK - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk moet vaker dan voorheen een patiëntenstop op de spoedeisende
hulp afkondigen door een toestroom van patiënten uit Lelystad en omgeving. Zo'n 2 à 3 keer per week is er een
patiëntenstop van zo'n 1,5 uur. Vroeger was dat gemiddeld één keer per week. Dat zegt woordvoerder Anneke Plette

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/vaker-pati-235-ntenstop-spoedeisende-hulp-harderwijk-door-drukte/3059105

Vaker patiëntenstop spoedeisende hulp Harderwijk door drukte
Omroep Gelderland
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk moet vaker dan voorheen een patiëntenstop op de spoedeisende hulp afkondigen
door een toestroom van patiënten uit Lelystad en omgeving. Zo’n 2 à 3 keer per week is er een patiëntenstop van zo’n
1,5 uur. Vroeger was dat gemiddeld één keer per week.

  https://buren.nieuws.nl/knipsels/8374/vaker-patientenstop-spoedeisende-hulp-harderwijk-door-drukte/  Views: 733
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Vaker patiëntenstop spoedeisende hulp Harderwijk door drukte
Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk moet vaker dan voorheen een patiëntenstop op de spoedeisende hulp afkondigen
door een toestroom van patiënten uit Lelystad en omgeving. Zo'n 2 à 3 keer per week is er een patiëntenstop van zo'n
1,5 uur. Vroeger was dat gemiddeld één keer per week. Dat zegt woordvoerder Anneke Plette van het St Jansdal […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/vaker-patientenstop-spoedeisende-hulp-harderwijk-door-drukte/3058963

Ziekenhuis Harderwijk krijgt te veel spoedgevallen uit Lelystad
Marten van de Wier
St Jansdal nam het ziekenhuis in Lelystad over, maar kan de toestroom van extra spoedgevallen in Harderwijk
niet aan. De spoedeisende hulp van St Jansdal in Harderwijk is twee tot drie keer per week overbelast door de
toestroom van patiënten uit de omgeving van Lelystad, zo meldt het ziekenhuis. Die patiëntenstops duren
volgens het ziekenhuis […]

  https://www.trouw.nl/home/ziekenhuis-harderwijk-krijgt-te-veel-spoedgevallen-uit-lelystad%7Eae375b85/  Views: 5.693

Ziekenhuis Harderwijk krijgt te veel spoedgevallen uit Lelystad
trouw.nl
St Jansdal nam het ziekenhuis in Lelystad over, maar kan de toestroom van extra spoedgevallen in Harderwijk niet aan.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4052209/ziekenhuis-harderwijk-krijgt-te-veel-spoedgevallen-uit-lelystad

Ziekenhuis Harderwijk krijgt te veel spoedgevallen uit Lelystad
Trouw
St Jansdal nam het ziekenhuis in Lelystad over, maar kan de toestroom van extra spoedgevallen in Harderwijk niet aan....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/136380/201904/ziekenhuis-harderwijk-krijgt-te-veel-spoedgevallen-uit-lelystad

Extreme drukte spoedeisende hulp St. Jansdal Harderwijk, ambulances worden
doorgestuurd
Harderwijk - St Jansdal Harderwijk kampt met extreme drukte op de spoedeisende hulp (seh). Het ziekenhuis moet twee
tot drie keer per week een patiëntenstop van zo´n anderhalf uur instellen; ambulances worden dan doorgeleid naar
andere ziekenhuizen omdat er niemand meer bij kan.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59337941/extreme-drukte-spoedeisende-hulp-st-jansdal-harderwijk-
ambulances-worden-doorgestuurd.html

Extreme drukte spoedeisende hulp St. Jansdal Harderwijk, ambulances worden
doorgestuurd (De Stentor Veluwe)
St Jansdal Harderwijk kampt met extreme drukte op de spoedeisende hulp (seh). Het ziekenhuis moet twee tot drie keer
per week een patiëntenstop van zo`n anderhalf uur instellen; ambulances worden dan doorgeleid naar andere
ziekenhuizen omdat er niemand meer bij kan.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24460503

Extreme drukte spoedeisende hulp St. Jansdal Harderwijk, ambulances worden
doorgestuurd
Lelystad - St Jansdal Harderwijk kampt met extreme drukte op de spoedeisende hulp (seh). Het ziekenhuis moet twee tot
drie keer per week een patiëntenstop van zo´n anderhalf uur instellen; ambulances worden dan doorgeleid naar andere
ziekenhuizen omdat er niemand meer bij kan.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59337539/extreme-drukte-spoedeisende-hulp-st-jansdal-harderwijk-
ambulances-worden-doorgestuurd.html
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Extreme drukte spoedeisende hulp St. Jansdal Harderwijk, ambulances worden
doorgestuurd
Caspar van Oirschot
St Jansdal Harderwijk kampt met extreme drukte op de spoedeisende hulp (seh). Het ziekenhuis moet twee
tot drie keer per week een patiëntenstop van zo'n anderhalf uur instellen; ambulances worden dan
doorgeleid naar andere ziekenhuizen omdat er niemand meer bij kan. Belangrijkste oorzaak van die ‘seh-
stop’ in avonden, nachten en in de […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/extreme-drukte-spoedeisende-hulp-st-jansdal-harderwijk-ambulances-worden-
doorgestuurd~a22956d0/
Views: 3.353

Extreme drukte spoedeisende hulp St. Jansdal Harderwijk, ambulances worden
doorgestuurd
Caspar van Oirschot
St Jansdal Harderwijk kampt met extreme drukte op de spoedeisende hulp (seh). Het ziekenhuis moet twee
tot drie keer per week een patiëntenstop van zo'n anderhalf uur instellen; ambulances worden dan
doorgeleid naar andere ziekenhuizen omdat er niemand meer bij kan.  Belangrijkste oorzaak van die ‘seh-
stop’ in avonden, nachten en in de […]

  https://www.ad.nl/lelystad/extreme-drukte-spoedeisende-hulp-st-jansdal-harderwijk-ambulances-worden-
doorgestuurd%7Ea22956d0/
Views: 28.525

Extreme drukte spoedeisende hulp St. Jansdal Harderwijk, ambulances worden
doorgestuurd
De Stentor Veluwe
St Jansdal Harderwijk kampt met extreme drukte op de spoedeisende hulp (seh). Het ziekenhuis moet twee tot drie keer
per week een patiëntenstop van zo’n anderhalf uur instellen; ambulances worden dan doorgeleid naar andere
ziekenhuizen omdat er niemand meer bij

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/25585/extreme-drukte-spoedeisende-hulp-st-jansdal-harderwijk-ambulances-worden-
doorgestuurd/
Views: 733

BeekmanKlinieken eist dossiers  op
Ilse Kleijne
Ziekenhuis St Jansdal en de curatoren die het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen afwikkelen, hebben geen
recht op de medische dossiers van patiënten die bij BeekmanKlinieken zijn behandeld. Dat zegt advocaat Henk
Stollenwerck, die daarom een rechtszaak aan wil spannen namens BeekmanKlinieken. Ook heeft hij melding gedaan bij
de […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/beekmanklinieken-eist-dossiers-op.htm  Views: 3.325
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