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St Jansdal houdt wekelijks spreekuur orthoptie in Dronten (De Stentor Flevoland)

22/01/2020
Ziekenhuis St Jandal houdt vanaf deze maand een spreekuur orthoptie in de polikiniek in Dronten.
12:34
17 uur geleden  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25216955

NEUTRAAL

St Jansdal houdt wekelijks spreekuur orthoptie in Dronten

22/01/2020
[…] Inwoners van Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Kampen hoeven hiermee niet meer naar het St
12:00
Jansdal in Harderwijk te reizen voor het spreekuur. Behalve de eerste en laatste behandeling dan, zegt
18 uur geleden Minkman. Elke vrijdag Het spreekuur vindt elke vrijdag plaats. St Jansdal beschikt over een team van zes
orthoptisten.
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https://www.destentor.nl/dronten/st-jansdal-houdt-wekelijks-spreekuur-orthoptie-in-dronten~aef40389/

Views: 3.742

Spreekuur orthoptist Karin Minkman-Visser in Dronten: „Ik behandel vooral

kinderen” - DeDrontenaar.n
22/01/2020
08:30
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds deze maand in de polikliniek in Dronten iedere vrijdag een orthoptie21 uur geleden spreekuur. Orthoptist Karin Minkman-Visser onderzoekt en behandelt hier kinderen en volwassenen met klachten of
problemen op het gebied van scheelzien, luie ogen, brilafwijkingen, specifieke hoofdpijn- en leesklachten en dubbelzien.
 https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2086720/spreekuur-orthoptist-karin-minkman-visser-in-dronten-%E2%80%9Eikbehandel-vooral-kinderen%E2%80%9D-dedrontenaar-n
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Spreekuur orthoptist Karin Minkman-Visser in Dronten: „Ik behandel vooral

kinderen”
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DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds deze maand in de polikliniek in Dronten iedere vrijdag een
21 uur geleden orthoptie-spreekuur. Orthoptist Karin Minkman-Visser onderzoekt en behandelt hier kinderen en volwassenen
met klachten of problemen op het gebied van scheelzien, luie ogen, brilafwijkingen, specifieke hoofdpijn- en
leesklachten en dubbelzien […]
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St Jansdal houdt orthoptie spreekuur nu ook in Dronten - flevopost.nl
Dronten - Ziekenhuis St Jansdal biedt vanaf deze maand iedere vrijdag een orthoptie spreekuur in de polikliniek in
Dronten.
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https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2085124/st-jansdal-houdt-orthoptie-spreekuur-nu-ook-in-dronten-flevopost-nl

St Jansdal houdt orthoptie spreekuur nu ook in Dronten
Dronten - Ziekenhuis St Jansdal biedt vanaf deze maand iedere vrijdag een orthoptie spreekuur in de polikliniek
in Dronten. Orthoptist Karin Minkman-Visser onderzoekt en behandelt hier kinderen en volwassenen met
klachten of problemen op het gebied van scheelzien, luie ogen, brilafwijkingen, specifieke hoofdpijn- en
leesklachten en dubbelzien […]
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https://dedrontenaar.nl/algemeen/spreekuur-orthoptist-karin-minkman-visser-in-dronten-ik-behandel-vooral-kinderen

https://flevopost.nl/artikel/1077496/st-jansdal-houdt-orthoptie-spreekuur-nu-ook-in-dronten.html

Views: 583

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over vijf jaar weer spic en span (De Stentor
Veluwe)
Meer één- en tweepersoons verpleegkamers - en dus meer privacy - en sanitair up-to-date. Wie onverhoopt in het St
Jansdal in Harderwijk opgenomen moet worden, kan straks rekenen op een omgeving die spic en span is. Al is er nog wel
even geduld voor nodig, want het duurt in totaal pakweg vijf jaar alvorens de algehele renovatie en uitbreiding van


http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25211837
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Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over vijf jaar weer spic en span
Ingrid Willems

Meer één- en tweepersoons verpleegkamers - en dus meer privacy - en sanitair up-to-date. Wie onverhoopt
in het St Jansdal in Harderwijk opgenomen moet worden, kan straks rekenen op een omgeving die spic en
span is. Al is er nog wel even geduld voor nodig, want het duurt in totaal pakweg vijf jaar alvorens de algehele
renovatie en uitbreiding van


https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-over-vijf-jaar-weer-spic-en-span~a7898f7d/

Views: 3.759
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Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over vijf jaar weer spic en span
Meer één- en tweepersoons verpleegkamers - en dus meer privacy - en sanitair up-to-date. Wie onverhoopt in het St
Jansdal in Harderwijk opgenomen moet worden, kan straks rekenen op een omgeving die spic en span is. Al is er nog wel
even geduld voor nodig, want het duurt in totaal pakweg vijf jaar alvorens de algehele renovatie en uitbreiding van
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2082948/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-over-vijf-jaar-weer-spicen-span

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over vijf jaar weer spic en span
De Stentor Veluwe

Meer één- en tweepersoons verpleegkamers – en dus meer privacy – en sanitair up-to-date. Wie onverhoopt in het St
Jansdal in Harderwijk opgenomen moet worden, kan straks rekenen op een omgeving die spic en span is. Al is er nog wel
even geduld voor nodig, want het duurt in totaal


https://heerde.nieuws.nl/knipsels/35917/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-over-vijf-jaar-weer-spic-en-span/
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Meer ziekenhuispersoneel haalt griepprik, Radboudumc loopt voorop
[…] ' De minister ziet nog niets in een verplichting en daarom wordt er vol ingezet op campagnes. Dat
gebeurde ook in het St Jansdal in Harderwijk. Daar ging de vaccinatiegraad van 10 naar ruim 21 procent. 'Dat
heeft vooral te maken met de manier van aanbieden', laat een woordvoerder weten. 'Eerder werd er
gevaccineerd na opgave, dit jaar kon men op […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2435278/Meer-ziekenhuispersoneel-haalt-griepprik-Radboudumc-loopt-voorop
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Beperkte impact Citrix problemen bij ziekenhuizen
[…] Dat geldt ook vroom mijnUMC, het patiëntenportaal dat door de Citrix problemen offline was. Het St. Jansdal
ziekenhuis besloot vrijdag (17 januari) om het patiëntenportaal, MijnStJansdal, ook offline te halen.
Zondagmiddag ging het portaal weer online. Niet omdat de Citrix-problemen opgelost waren, maar omdat de
ICT-afdeling van het ziekenhuis […]
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https://www.icthealth.nl/nieuws/beperkte-impact-citrix-problemen-bij-ziekenhuizen/

rijschoollucassen
Ooit eens wegens familieomstandigheden 5 nachten op het parkeerterrein van het St Jansdal in Harderwijk gebivakkeerd.
Jaap


https://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=8470834

Views: 10

St Jansdal neemt maatregelen na hackaanval bij ander ziekenhuis
HARDERWIJK - Uit voorzorg heeft Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk haar Citrix-netwerk uit de lucht gehaald. Dit betekent
dat patiënten MijnStJansdal niet kunnen gebruiken en medewerkers en artsen thuis niet kunnen inloggen. De maatregel
moet voorkomen dat hackers proberen in te breken in de digitale systemen via Citrix […]


http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-neemt-maatregelen-na-hackaanval-bij-ander-ziekenhuis/3363014
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Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk neemt maatregelen na hackpoging elders
Harderwijk - Uit voorzorg heeft ziekenhuis St Jansdal haar Citrix omgeving uit de lucht gehaald. Dit betekent dat patiënten
MijnStJansdal momenteel niet kunnen gebruiken en medewerkers en artsen thuis niet kunnen inloggen. Deze maatregel
moet voorkomen dat kwaadwillenden pogingen kunnen onder nemen om in te breken...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65670326/ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-neemt-maatregelen-nahackpoging-elders.html

St Jansdal neemt maatregelen na hackaanval bij ander ziekenhuis
HARDERWIJK - Uit voorzorg heeft Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk haar Citrix-netwerk uit de lucht gehaald.
Dit betekent dat patiënten MijnStJansdal niet kunnen gebruiken en medewerkers en artsen thuis niet kunnen
inloggen. De maatregel moet voorkomen dat hackers proberen in te breken in de digitale systemen via Citrix
[…]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2435315/St-Jansdal-neemt-maatregelen-na-hackaanval-bij-ander-ziekenhuis
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Nieuwe gemeentegids Lelystad is beschikbaar
[…] plekken De gemeentegids is gratis af te halen op deze plekken in de stad: Stadhuis (Stadhuisplein 2),
FlevoMeer Bibliotheek (De Promesse 4), Agora Lelystad (Agorabaan 12), Ziekenhuis St Jansdal (Ziekenhuisweg
100), Stichting Welzijn Lelystad (De Schans 1909), MFA Atolplaza (Schor 1-9), MFA Zuiderzee (Waddenlaan 1),
MFA De Hanzeborg […]
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https://flevopost.nl/artikel/1076806/nieuwe-gemeentegids-lelystad-is-beschikbaar.html
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Gemeentegids 2020 beschikbaar
[…] Afhaalplekken Stadhuis, Stadhuisplein 2 FlevoMeer Bibliotheek, De Promesse 4 Agora Lelystad Agorabaan 12
Ziekenhuis St Jansdal, Ziekenhuisweg 100 Stichting Welzijn Lelystad, De Schans 1909 MFA Atolplaza, Schor 1-9 MFA
Zuiderzee, Waddenlaan 1 MFA De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201A MFA De Waterbever, Voorstraat 325 MFA
De Windhoek, […]


https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Januari/Gemeentegids-2020-beschikbaar.html

