
Berichten
Drontenaren hoeven straks voor 70% van de oogproblemen niet meer naar
Harderwijk - DeDrontenaar.nl
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal opent binnenkort in de Polikliniek Dronten een afdeling oogheelkunde. Vanaf 28 mei is
er iedere dinsdag een optometrist aanwezig aan het Zwarte Water. Zaterdag presenteerde de optometrist zich al tijdens
de open dag van de polikliniek.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/1502838/drontenaren-hoeven-straks-voor-70-van-de-oogproblemen-niet-meer-
naar-harderwijk-dedrontenaar-nl

Drontenaren hoeven straks voor 70% van de oogproblemen niet meer naar
Harderwijk
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal opent binnenkort in de Polikliniek Dronten een afdeling oogheelkunde. Vanaf 28
mei is er iedere dinsdag een optometrist aanwezig aan het Zwarte Water. Zaterdag presenteerde de optometrist
zich al tijdens de open dag van de polikliniek. „Mensen die nu nog naar Harderwijk rijden, kunnen straks voor ik denk
wel […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/drontenaren-hoeven-straks-voor-70-van-de-oogproblemen-niet-meer-naar-harderwijk

Interactieve dinosaurussen helpen kindpatiënten in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds kort een bijzondere gast die permanent verblijft op de kinder- en
tienerafdeling. Het is een robot-dinosaurus, bedoeld om zieke kinderen af te leiden.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/26888/interactieve-dinosaurussen-helpen-kindpatienten-in-ziekenhuis-st-jansdal-
harderwijk/
Views: 827

Interactieve dinosaurussen helpen kindpatiënten in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds kort een bijzondere gast die permanent verblijft op de kinder- en
tienerafdeling. Het is een robot-dinosaurus, bedoeld om zieke kinderen af te leiden.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/18747/interactieve-dinosaurussen-helpen-kindpatienten-in-ziekenhuis-st-jansdal-
harderwijk/
Views: 773

Longpunt over versnelde medische doorbraken longonderzoek
Zeewolde - Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) houdt woensdag 22 mei in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal
het longpunt met als thema: ´Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek.´ Deze middag gaat in op een
nieuw grensverleggend onderzoeksprogramma van het Longfonds waarmee effectieve...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/60070518/longpunt-over-versnelde-medische-doorbraken-
longonderzoek.html

Dinosauriërs in St Jansdal
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds kort twee bijzondere 'patiëntjes' die permanent verblijven op de
kinder- en tienerafdeling. Het zijn twee robot dinosauriërs bedoeld om zieke kinderen af te leiden. Kinderarts;
Yvette Konijnenberg: "De dino lijkt speelgoed, maar doet eigenlijk veel meer met kinderen. Het spelen met de
dino gaat […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/719809/dinosauri%EBrs-in-st-jansdal-

Wendy Lancée blij met polikliniek en bezorgd over ziekenhuis: „Hopen op uitbreiding”
Dronten - „We zijn heel blij dat St Jansdal de zorg wil continueren en dat de polikliniek in Dronten gewoon open...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/60063224/wendy-lancee-blij-met-polikliniek-en-bezorgd-over-ziekenhuis-
hopen-op-uitbreiding.html
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Wendy Lancée blij met polikliniek en bezorgd over ziekenhuis: „Hopen op uitbreiding”
DRONTEN - „We zijn heel blij dat St Jansdal de zorg wil continueren en dat de polikliniek in Dronten gewoon open
blijft.” Dat zei Wendy Lancée zaterdag bij het 10-jarig bestaan en de heropening van Polikliniek Dronten. De
bezorgdheid over de ziekenhuiszorg blijft echter onverminderd: „Wij als huistartsen hopen uiteraard net als de […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/wendy-lancee-blij-met-polikliniek-en-bezorgd-over-ziekenhuis-hopen-op-uitbreiding

Interactieve dinosaurussen helpen kindpatiënten in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
(De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds kort een bijzondere gast die permanent verblijft op de kinder- en
tienerafdeling. Het is een robot-dinosaurus, bedoeld om zieke kinderen af te leiden.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24574790

Interactieve dinosaurussen helpen kindpatiënten in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
Hemmy van Reenen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds kort een bijzondere gast die permanent verblijft op de kinder-
en tienerafdeling. Het is een robot-dinosaurus, bedoeld om zieke kinderen af te leiden. Kinderarts Yvette
Konijnenberg: ,,De dino lijkt speelgoed, maar doet eigenlijk veel meer met kinderen. Het spelen met de dino
gaat stress, angst en […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/interactieve-dinosaurussen-helpen-kindpatienten-in-ziekenhuis-st-jansdal-
harderwijk~a8dcc292/
Views: 3.500

Speciaal Longpunt
Harderwijk - Het Longfonds organiseert op woensdag 22 mei in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal het longpunt
met als thema: ´Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek.´...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60061052/speciaal-longpunt.html

Maak kennis met het Moeder&Kind Centrum Harderwijk
Harderwijk - Aanstaande woensdagavond, 15 mei, vertellen een verpleegkundige en een verloskundige alles over
pijnstilling en de kraam- en couveuseafdeling van het Moeder&KindCentrum van St Jansdal in Harderwijk. Zwangeren en
hun partner zijn van harte welkom op deze voorlichtingsavond. De avond start om 19.15 uur en duurt...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60054927/maak-kennis-met-het-moederkind-centrum-harderwijk.html

18-jarige vrouw verdwijnt in Harderwijk
Harderwijk - In Harderwijk is de politie zaterdagmiddag enige tijd op zoek geweest naar een 18-jarige vrouw, die dringend
medicijnen nodig had. De vrouw verdween rond 15.00 uur uit het ziekenhuis St Jansdal. Volgens een bericht op Burgernet
had ze mogelijk nog een slangetje voor sondevoeding in haar neus. De politie...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60050734/18-jarige-vrouw-verdwijnt-in-harderwijk.html

Maak kennis met het Moeder&KindCentrum
Nijkerk - Aanstaande woensdagavond, 15 mei, vertellen een verpleegkundige en een verloskundige alles over pijnstilling
en de kraam- en couveuseafdeling van het Moeder&KindCentrum van St Jansdal in Harderwijk. Zwangeren en hun partner
zijn van harte welkom op deze voorlichtingsavond. De avond start om 19.15 uur en duurt...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/60044327/maak-kennis-met-het-moederkindcentrum.html

Op bezoek bij de poppendokter bij jubilerende Polikliniek Dronten
Dronten - Inwoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen konden zaterdag een kijkje nemen achter de schermen
van de Polikliniek Dronten van Ziekenhuis St Jansdal, die deze week alweer 10 jaar bestaat. Een leuke dag, dankzij de
enthousiaste inzet van de medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/60043425/op-bezoek-bij-de-poppendokter-bij-jubilerende-polikliniek-
dronten.html
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St Jansdal breidt aanbod in Polikliniek Dronten uit: „Voorheen moest je schipperen”
[…] St Jansdal maakte bij die gelegenheid bekend dat het aanbod in Dronten wordt uitgebreid. Zo komt er onder
andere oogheelkunde bij. DeDrontenaar.nl was aanwezig bij de heropening en sprak met Wim Peeters. Een
feestelijke dag vandaag? Wim Peeters: „Ja, een héél feestelijke dag! Het tien-jarig bestaan, wie had dat gedacht tien
jaar geleden? En […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-breidt-aanbod-in-polikliniek-dronten-uit-voorheen-moest-je-schipperen

Interactieve dinosauriërs voor St Jansdal kinderen
Zeewolde - Dankzij giften van Univé Dichtbij Harderwijk, Henk Bakker en ´t Kofschip in Zeewolde.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/60043259/interactieve-dinosauriers-voor-st-jansdal-kinderen.html

Interactieve dinosauriërs voor Sint Jansdal kinderen
HARDERWIJK Ziekenhuis Sint Jansdal heeft sinds kort twee bijzondere 'patiëntjes' die permanent verblijven op de
kinder- en tienerafdeling. Het zijn twee robotdino's, bedoeld om zieke kinderen af te leiden. Kinderarts; Yvette
Konijnenberg: ,,De dino lijkt speelgoed, maar doet eigenlijk veel meer met kinderen. Het spelen met de dino
gaat stress, […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/interactieve-dinosauri%C3%ABrs-voor-sint-jansdal-kinderen-591930

Interactieve dinosauriërs voor Sint Jansdal kinderen
HARDERWIJK Ziekenhuis Sint Jansdal heeft sinds kort twee bijzondere 'patiëntjes' die permanent verblijven op de
kinder- en tienerafdeling. Het zijn twee robotdino's, bedoeld om zieke kinderen af te leiden. Kinderarts; Yvette
Konijnenberg: ,,De dino lijkt speelgoed, maar doet eigenlijk veel meer met kinderen. Het spelen met de dino
gaat stress, […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/interactieve-dinosauri%C3%ABrs-voor-sint-jansdal-kinderen-591929

Aanzienlijke uitbreiding poliklinische zorg St Jansdal Dronten (De Stentor Flevoland)
Terugblikken, maar vooral vooruitzien is het thema van de feestelijke open dag van Polikliniek St Jansdal Dronten. De
viering van het tienjarig bestaan valt naadloos samen met de uitbreiding van de polikliniek onder de vlag van het St Jansdal
ziekenhuis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24571234

Aanzienlijke uitbreiding poliklinische zorg St Jansdal Dronten
Peter Dekkers
Terugblikken, maar vooral vooruitzien is het thema van de feestelijke open dag van Polikliniek St Jansdal
Dronten. De viering van het tienjarig bestaan valt naadloos samen met de uitbreiding van de polikliniek onder
de vlag van het St Jansdal ziekenhuis. Na het faillissement van MC Zuiderzee lukte het St Jansdal (samen met
de gezamenlijke […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/aanzienlijke-uitbreiding-poliklinische-zorg-st-jansdal-dronten~a1c16753/
Views: 3.496

Aanzienlijke uitbreiding poliklinische zorg St Jansdal Dronten
Terugblikken, maar vooral vooruitzien is het thema van de feestelijke open dag van Polikliniek St Jansdal Dronten. De
viering van het tienjarig bestaan valt naadloos samen met de uitbreiding van de polikliniek onder de vlag van het St Jansdal
ziekenhuis.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/1498165/aanzienlijke-uitbreiding-poliklinische-zorg-st-jansdal-dronten

Maak kennis met het Moeder&KindCentrum
Aalt Guliker
[…] over pijnstilling en de kraam- en couveuseafdeling van het Moeder&KindCentrum van St Jansdal in
Harderwijk. Zwangeren en hun partner zijn van harte welkom op deze […] Hoe werkt het op de couveuse
afdeling? Aanmelden kan via

  https://www.nijkerkerveen.org/maak-kennis-met-het-moederkindcentrum/
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Polikliniek Dronten viert doorstart
[…] De poli bestaat tien jaar en dat is gevierd met een open dag. Directeur Wim Peeters benadrukt: "Dit is niet alleen een
open dag, maar ook de opening van polikliniek St Jansdal". De poli in Dronten wordt namelijk voortgezet door het St
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en de huisartsen in Dronten, Swifterbant en...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/polikliniek-dronten-viert-doorstart/3092213

Speciaal Longpunt
Harderwijk - Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert op woensdag 22 mei in samenwerking met Ziekenhuis
St Jansdal het longpunt met als thema: ´Versn...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60023111/speciaal-longpunt.html

Vrijwilliger Nettie moet na openingshandeling stoppen bij St Jansdal: „Heel mooi, héél
mooi!”
Dronten - De polikliniek in Dronten bestond gisteren exact tien jaar. Omdat er na het faillissement van de MC Groep het
een en...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/60017724/vrijwilliger-nettie-moet-na-openingshandeling-stoppen-bij-st-
jansdal-heel-mooi-heel-mooi.html

Vrijwilliger Nettie moet na openingshandeling stoppen bij St Jansdal: „Heel mooi, héél
mooi!”
DRONTEN - De polikliniek in Dronten bestond gisteren exact tien jaar. Omdat er na het faillissement van de MC
Groep het een en ander veranderd is, besloot ziekenhuis St Jansdal de polikliniek officieel te heropenen. Vrijwilliger
Nettie Kossen mocht het lintje doorknippen. Dat gebeurde ter gelegenheid van haar afscheid, want Nettie moet er
[…]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/vrijwilliger-nettie-moet-na-openingshandeling-stoppen-bij-st-jansdal-heel-mooi-heel-
mooi

Vrijwilliger Nettie moet na openingshandeling stoppen bij St Jansdal: „Heel mooi, héél
mooi!” - DeDr
DRONTEN - De polikliniek in Dronten bestond gisteren exact tien jaar. Omdat er na het faillissement van de MC Groep het
een en ander veranderd is, besloot ziekenhuis St Jansdal de polikliniek officieel te heropenen. Vrijwilliger Nettie Kossen
mocht het lintje doorknippen. Dat gebeurde ter gelegenheid van haar afscheid, want Nettie moet er […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/1495579/vrijwilliger-nettie-moet-na-openingshandeling-stoppen-bij-st-jansdal-
%E2%80%9Eheel-mooi-heel-mooi%E2%80%9D-dedr

Ziekenhuis St Jansdal Dag van de Verpleging 2019
Ziekenhuis St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal - Dag van de Verpleging 2019

  http://youtube.com/watch?v=SGaTPOL0k2k  Views: 654

Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek
Harderwijk - De werkgroep Noordwest-Veluwe van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert op woensdag 22
mei in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal het longpunt met als thema: ´Versnelde medische doorbraken door
nieuw longonderzoek.´ Deze middag gaat in op een nieuw grensverleggend onderzoeksprogramma...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60013997/versnelde-medische-doorbraken-door-nieuw-
longonderzoek.html
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Ambulance harderwijk naar het st jansdal
Stijn foppen

Ambulance harderwijk naar het st jansdal

  http://youtube.com/watch?v=pRSOk4h5jWk  Views: 3

Speciaal Longpunt
Harderwijk - Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert op woensdag 22 mei in samenwerking met Ziekenhuis
St Jansdal het longpunt met als thema: ´Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek.´ Deze middag gaat
in op een nieuw grensverleggend onderzoeksprogramma van het Longfonds waarmee...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60009412/speciaal-longpunt.html

Vermiste vrouw (18) uit Harderwijk weer terecht na vermissing uit ziekenhuis
[…] De vrouw verdween uit ziekenhuis St Jansdal, aldus de politie. Inmiddels is de vrouw weer terecht. De vrouw verdween
rond 15.00 uur en had volgens een bericht op Burgernet mogelijk nog een slangetje voor sondevoeding in haar neus. De
politie vroeg mensen naar haar uit te kijken. Volgens een politiewoordvoerster troffen agenten haar korte tijd […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/vermiste-vrouw-18-uit-harderwijk-weer-terecht-na-vermissing-uit-
ziekenhuis/3091460

Speciaal Longpunt
Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert op woensdag 22 mei in samenwerking met Ziekenhuis St
Jansdal het longpunt met als thema: ‘Versnelde medische doorbraken door nieuw longonderzoek.’ Deze middag
gaat in op een nieuw grensverleggend onderzoeksprogramma van het Longfonds waarmee effectieve
oplossingen voor longziekten worden gezocht

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-activiteit/speciaal-longpunt-591334

Polikliniek Dronten viert 10e verjaardag en opening uitbreiding feestelijk (De Stentor
Flevoland)
Met het officieel doorknippen van het blauwe St Jansdal lint heeft vrijwilliger Nettie Kossen (80) de open dag ingeluid van
Polikliniek Dronten. De polikliniek was een uniek samenwerkingsverband tussen MC Zuiderzee ziekenhuis, het Sint
Jansdal ziekenhuis en de gezamenlijk huisartsen in de Gemeente Dronten.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24565330

Polikliniek Dronten viert 10e verjaardag en opening uitbreiding feestelijk
Dronten - Met het officieel doorknippen van het blauwe St Jansdal lint heeft vrijwilliger Nettie Kossen (80) de open dag
ingeluid van Polikliniek Dronten. De polikliniek was een uniek samenwerkingsverband tussen MC Zuiderzee ziekenhuis,
het Sint Jansdal ziekenhuis en de gezamenlijk huisartsen in de Gemeente Dronten.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/60006781/polikliniek-dronten-viert-10e-verjaardag-en-opening-
uitbreiding-feestelijk.html

Polikliniek Dronten viert 10e verjaardag en opening uitbreiding feestelijk
Peter Dekkers
Met het officieel doorknippen van het blauwe St Jansdal lint heeft vrijwilliger Nettie Kossen (80) de open dag
ingeluid van Polikliniek Dronten […] was een uniek samenwerkingsverband tussen MC Zuiderzee ziekenhuis,
het Sint Jansdal ziekenhuis en de gezamenlijk huisartsen in de Gemeente Dronten. Na het faillisement van
MC […]

  https://www.destentor.nl/dronten/polikliniek-dronten-viert-10e-verjaardag-en-opening-uitbreiding-feestelijk~a530aef9/
Views: 3.457
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https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/60006781/polikliniek-dronten-viert-10e-verjaardag-en-opening-uitbreiding-feestelijk.html
https://www.destentor.nl/dronten/polikliniek-dronten-viert-10e-verjaardag-en-opening-uitbreiding-feestelijk~a530aef9/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  https://www.skipr.nl/actueel/id38375-st-jansdal-geeft-patientendossiers-terug-aan-beekmanklinieken-.html
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BeekmanKlinieken krijgt medische dossiers patiënten in handen
Simone Paauw
[…] Dat is volgens hem zo afgesproken met de curatoren. Drie weken geleden werd bekend dat BeekmanKlinieken een
kort geding aanspande tegen ziekenhuis St Jansdal, dat een deel van de zorg overnam, en de curatoren die het
faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen afhandelen. BeekmanKlinieken is gehuisvest in het ziekenhuisgebouw in
Lelystad en de […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/-beekmanklinieken-krijgt-medische-dossiers-patienten-in-
handen.htm
Views: 3.875

‘Op dit moment is het te veel ieder ziekenhuis voor zich’
[…] ” CV Begonnen als arts Suzanne Kruizinga begon haar carrière als spoedeisendehulparts in het
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waar zij aansluitend jarenlang als hoofd van de spoedeisende hulp en de
intensive care werkte. In 2015 maakte Kruizinga de overstap naar de vakbond CNV. In november 2017 werd
zij lid van de raad van bestuur van […]

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/08/op-dit-moment-is-het-te-veel-ieder-ziekenhuis-voor-zich-a3959449
Views: 13.985
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