
Berichten
Dit ben jij kwijt aan parkeren bij jouw ziekenhuis, bezoekers en patiënten betalen zich
soms blauw
Hanneke van Houwelingen & Paul Hartman
[…] In deze regio is een dagje parkeren bij Isala in Zwolle het duurst: het ziekenhuis brengt daar 8,30 euro
voor in rekening. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hanteert het hoogste uurtarief: parkeerders betalen daar
1,80 euro per uur. Daar staat tegenover dat een dagkaart (5,50 euro) weer goedkoper is dan in de meeste
andere plaatsen […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/dit-ben-jij-kwijt-aan-parkeren-bij-jouw-ziekenhuis-bezoekers-en-patienten-betalen-zich-
soms-blauw~aee3b3d9/
Views: 3.436

Isala-ziekenhuis in Zwolle binnenkort een dag dicht, dit is waarom
Hilke Vos
[…] Vandaar dat is besloten om op woensdag 20 november massaal het werk neer te leggen. Geldt niet alleen
voor Isala, maar ook voor o.a. het St Jansdal in Harderwijk en Lelystad, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen en het Deventer Ziekenhuis. Meer over Isala Zwolle ontdekken? adv.

  https://indebuurt.nl/zwolle/nieuws/isala-ziekenhuis-in-zwolle-binnenkort-een-dag-dicht-dit-is-waarom~98074/
Views: 13.404

De beste en slechtste ziekenhuizen van Nederland
[…] Rivas Beatrixziekenhuis, Gorichem 4. Wilhelmina Ziekenhuis, Assen 5. Elkerliek Ziekenhuis, Helmond,
Deurne 6. Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk 7. St Anna Ziekenhuis, Geldrop, Eindhoven 8. IJsselland
Ziekenhuis, Capelle aan den Ijssel 9. Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen 10. Diakonessenhuis, Utrecht,
Zeist, Doorn Voor patiënten en familielede

  https://www.consultancy.nl/nieuws/25736/de-beste-en-slechtste-ziekenhuizen-van-nederland  Views: 179

Bartiméus versterkt raad van bestuur
[…] Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein, een functie die hij vijf jaar vervulde. Eerder was hij onder meer
financieel directeur van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van financiën,
informatievoorziening en ICT wordt hij geacht een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan het verder […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id40223-bartimeus-versterkt-raad-van-bestuur.html

Patienten Ziekenhuis St. Jansdal vinden wachttijden geen probleem
Harderwijk - Patiënten van St Jansdal ervaren wachten op een afspraak of wachten in de polikliniek niet als probleem. De
overgrote meerderheid vindt de kwaliteit van de geboden zorg belangrijker. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek
dat de Patiëntenraad van het ziekenhuis heeft gedaan...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63912910/patienten-ziekenhuis-st-jansdal-vinden-wachttijden-geen-
probleem.html

Patiënten ziekenhuis St Jansdal vinden wachttijden geen probleem
Lelystad - Patiënten van ziekenhuis St Jansdal ervaren wachten op een afspraak of wachten in de polikliniek niet als
probleem. De overgrote meerderheid vindt de kwaliteit van de geboden zorg belangrijker. Dat blijkt uit de resultaten van
een onderzoek dat de Patiëntenraad van het ziekenhuis heeft gedaan.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/63909922/patienten-ziekenhuis-st-jansdal-vinden-wachttijden-geen-
probleem.html
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Patiënten ziekenhuis St Jansdal vinden wachttijden geen probleem
Harderwijk / Lelystad - Patiënten van ziekenhuis St Jansdal ervaren wachten op een afspraak of wachten in de
polikliniek niet als probleem. De overgrote meerderheid vindt de kwaliteit van de geboden zorg belangrijker. Dat
blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat de Patiëntenraad van het ziekenhuis heeft gedaan. Dim van Rhee,
voorzitter van

  https://flevopost.nl/artikel/1058838/patienten-ziekenhuis-st-jansdal-vinden-wachttijden-geen-probleem.html
Views: 549

Jan Naaktgeboren versterkt raad van bestuur Bartiméus
[…] Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Daarvoor was hij onder andere financieel directeur van
ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van financiën,
informatievoorziening en ICT gaat hij een belangrijke bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van
de bedrijfsvoering van Bartiméus […]

  https://www.biltschecourant.nl/nieuws/algemeen/859929/jan-naaktgeboren-versterkt-raad-van-bestuur-bartimus

Jan Naaktgeboren versterkt raad van bestuur Bartiméus
Harderwijk - Jan Naaktgeboren is sinds vijf jaar manager Financiën en Informatievoorziening bij het St. Antonius Ziekenhuis
in Utrecht/Nieuwegein. Daarvoor was hij onder andere financieel directeur van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Met zijn
kennis en ervaring op het gebied van financiën, informatievoorziening...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63905261/jan-naaktgeboren-versterkt-raad-van-bestuur-bartimeus.html

Jan Naaktgeboren versterkt raad van bestuur Bartiméus
[…] Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Daarvoor was hij onder andere financieel directeur van ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van financiën, informatievoorziening en ICT gaat hij een
belangrijke bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van Bartiméus […]

  https://www.bartimeus.nl/nieuws/jan-naaktgeboren-versterkt-raad-van-bestuur-bartim%C3%A9us

Ins en outs rondom BIG ll
Marjan Enzlin
Terugblik op een hete zomer Afgelopen zomer leidde wetsvoorstel BIG II, dat werd geacht een hamerstuk voor de
Tweede Kamer te zijn, tot ongekend veel ophef in de zorg. Verpleegkundigen dwongen hun belangenorganisaties
afstand te nemen en namen het heft in eigen hand. De ins en outs rond een wetsvoorstel waarover iedereen het eens
leek (maar niet […]

  https://www.artsenauto.nl/ins-en-outs-rondom-big-ll/  Views: 267

90 procent ziekenhuizen dicht tijdens ziekenhuisstaking
[…] Anna Ziekenhuis in Geldrop • St. Antonius Ziekenhuis (3 locaties) in Utrecht, Nieuwegein en Woerden •
St. Jansdal (2 locaties) in Harderwijk en Lelystad • St. Jans Gasthuis in Weert • Tergooi Ziekenhuis (2 locaties)
in Hilversum en Blaricum • Treant (aantal locaties volgt later, maar heeft ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen
en Stadskanaal

  https://zorg.liwwadders.nl/90-procent-ziekenhuizen-dicht-tijdens-ziekenhuisstaking/  Views: 419

Bijna alle ziekenhuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel leggen werk neer op
landelijke stakingsdag
Paul Hartman
[…] Instellingen in het hele land doen mee aan de actie. In deze regio gaat het om Isala Klinieken in Zwolle,
het St Jansdal in Harderwijk en Lelystad, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het Deventer
Ziekenhuis. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg heeft nog geen besluit genomen over deelname.
Alleen spoedeisende hulp De […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/bijna-alle-ziekenhuizen-in-gelderland-flevoland-en-overijssel-leggen-werk-neer-op-
landelijke-stakingsdag~a3e1cc7d/
Views: 3.455
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Alle ziekenhuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel leggen werk neer op
landelijke stakingsdag
Paul Hartman
[…] Instellingen in het hele land doen mee aan de actie. In deze regio gaat het om Isala Klinieken in Zwolle,
het St Jansdal in Harderwijk en Lelystad, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het Deventer
Ziekenhuis. Alleen spoedeisende hulp De zorginstellingen gaan op woensdag 20 november een
zondagdienst draaien […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/alle-ziekenhuizen-in-gelderland-flevoland-en-overijssel-leggen-werk-neer-op-landelijke-
stakingsdag~a3e1cc7d/
Views: 3.455

Bijna alle ziekenhuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel leggen werk neer op
landelijke stakingsdag
Paul Hartman
[…]   Instellingen in het hele land doen mee aan de actie. In deze regio gaat het om Isala Klinieken in Zwolle,
het St Jansdal in Harderwijk en Lelystad, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het Deventer
Ziekenhuis. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg heeft nog geen besluit genomen over deelname. 
Alleen spoedeisende hulp De […]
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Views: 5.211

Alle ziekenhuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel leggen werk neer op
landelijke stakingsdag
Paul Hartman
[…]   Instellingen in het hele land doen mee aan de actie. In deze regio gaat het om Isala Klinieken in Zwolle,
het St Jansdal in Harderwijk en Lelystad, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het Deventer
Ziekenhuis.  Alleen spoedeisende hulp De zorginstellingen gaan op woensdag 20 november een
zondagdienst draaien […]

  https://www.tubantia.nl/zwolle/alle-ziekenhuizen-in-gelderland-flevoland-en-overijssel-leggen-werk-neer-op-landelijke-
stakingsdag%7Ea3e1cc7d/
Views: 5.211

Alle ziekenhuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel leggen werk neer op
landelijke stakingsdag
Paul Hartman
[…]   Instellingen in het hele land doen mee aan de actie. In deze regio gaat het om Isala Klinieken in Zwolle,
het St Jansdal in Harderwijk en Lelystad, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het Deventer
Ziekenhuis.  Alleen spoedeisende hulp De zorginstellingen gaan op woensdag 20 november een
zondagdienst draaien […]

  https://www.ad.nl/zwolle/alle-ziekenhuizen-in-gelderland-flevoland-en-overijssel-leggen-werk-neer-op-landelijke-
stakingsdag%7Ea3e1cc7d/
Views: 29.274

Bijna alle ziekenhuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel leggen werk neer op
landelijke stakingsdag
Paul Hartman
[…]   Instellingen in het hele land doen mee aan de actie. In deze regio gaat het om Isala Klinieken in Zwolle,
het St Jansdal in Harderwijk en Lelystad, Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het Deventer
Ziekenhuis. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg heeft nog geen besluit genomen over deelname. 
Alleen spoedeisende hulp De […]

  https://www.ad.nl/zwolle/bijna-alle-ziekenhuizen-in-gelderland-flevoland-en-overijssel-leggen-werk-neer-op-landelijke-
stakingsdag%7Ea3e1cc7d/
Views: 29.274
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Flevolandse ziekenhuizen doen mee aan stakingsdag
Het Flevoziekenhuis in Almere en het St Jansdal in Lelystad doen mee aan de landelijke ziekenhuisstaking op 20
november. De twee ziekenhuizen staan op een lijst van de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg &
Welzijn. Volgens de hebben zich nu meer dan 80 ziekenhuizen en revalidatie-instellingen gemeld. De ziekenhuizen
sluiten op […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/flevolandse-ziekenhuizen-doen-mee-aan-stakingsdag/3284772

Ook St Jansdal sluit deuren voor niet-spoedgevallen
HARDERWIJK (ANP) Steeds meer medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra zeggen mee te doen
aan de landelijke staking op 20 november, nu ook de vestigingen van het Sint Jansdal in Harderwijk en
Lelystad. Zeker 82 instellingen sluiten dan de deuren voor niet-spoedgevallen. Dat hebben de vakbonden FNV
Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV Zorg & […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorg/ook-st-jansdal-sluit-deuren-voor-niet-spoedgevallen-655969

Ook Sint Jansdal sluit deuren voor niet-spoedgevallen
HARDERWIJK (ANP) Steeds meer medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra zeggen mee te doen
aan de landelijke staking op 20 november, nu ook de vestigingen van het Sint Jansdal in Harderwijk en
Lelystad. Zeker 82 instellingen sluiten dan de deuren voor niet-spoedgevallen. Dat hebben de vakbonden FNV
Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91 en CNV Zorg & […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/ook-sint-jansdal-sluit-deuren-voor-niet-spoedgevallen-655967

Nieuws - Flevolandse ziekenhuizen doen mee aan stakingsdag - Omroep Flevoland
Het Flevoziekenhuis in Almere en het St Jansdal in Lelystad doen mee aan de landelijke ziekenhuisstaking op 20
november. De twee ziekenhuizen staan op een lijst van de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg &
Welzijn.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1913612/nieuws-flevolandse-ziekenhuizen-doen-mee-aan-stakingsdag-omroep-
flevoland

Overweldigend aantal ziekenhuizen sluit deuren tijdens eerste landelijke
ziekenhuisstaking
Annika Heerekop
[…] Anna Ziekenhuis in Geldrop • St. Antonius Ziekenhuis (3 locaties) in Utrecht, Nieuwegein en Woerden • St. Jansdal (2
locaties) in Harderwijk en Lelystad • St. Jans Gasthuis in Weert • Tergooi Ziekenhuis (2 locaties) in Hilversum en Blaricum •
Treant (aantal locaties volgt later, maar heeft ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal

  https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/11/overweldigend-aantal-ziekenhuizen-sluit-deuren-
voo

Longpunt; 'Helemaal klaar met vermoeidheid'
[…] organiseert op woensdag 6 november, in samenwerking met Ziekenhuis St Jansdal en Harteraad, het
Longpunt met als thema: 'Helemaal klaar met vermoeidheid […] 30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden kan
via www.stjansdal.nl/voorlichting of telefonisch via 06-51617421. Veel longpatiënten krijgen het benauwd van
geuren […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/856292/longpunt-helemaal-klaar-met-vermoeidheid-

Welke ziekenhuizen doen mee met de zondagsdiensten?
Annika Heerekop
[…] Anna Ziekenhuis in Geldrop St. Antonius Ziekenhuis (3 locaties) in Utrecht, Nieuwegein en Woerden St. Jansdal in
Harderwijk St. Jans Gasthuis in Weert Tergooi Ziekenhuis (2 locaties) in Hilversum en Blaricum Treant (aantal locaties volgt
later, maar heeft ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal) Tjongerschans in Heerenveen VieCuri (2 […]

  https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/11/welke-ziekenhuizen-doen-mee
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Welke ziekenhuizen doen mee met de zondagsdiensten?
Annika Heerekop
[…] Anna Ziekenhuis in Geldrop St. Antonius Ziekenhuis (3 locaties) in Utrecht, Nieuwegein en Woerden St. Jansdal in
Harderwijk St. Jans Gasthuis in Weert Treant (aantal locaties volgt later, maar heeft ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en
Stadskanaal) Tjongerschans in Heerenveen VieCuri (2 locaties) in Venlo en Venray Wilhelmina Ziekenhuis in Assen […]

  https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/11/welke-ziekenhuizen-doen-mee-met-de-actie

ambulance 06 181
jansenfotografie

Ambulance 06-181 met spoed onderweg naar sint jansdal vanaf een melding

  http://youtube.com/watch?v=O-TAuTFb7kc

‘Regievoerder over diagnostiek heeft plicht om stappen te zetten’
Sytse Wilman
[…] St Jansdal uitte bij monde van financieel directeur Arend Jan Poelarends haar zorgen over de ingezette koers
van VGZ. Maar Atalmedial ziet als regievoerder in de regio mogelijkheden voor een goede samenwerking, die
breed opgezet kan worden. Samenwerking ‘Ten aanzien van diagnostiek zijn veel partijen vooral bezig met de
vraag hoe je het eigen […]

  https://www.zorgvisie.nl/regievoerder-over-diagnostiek-heeft-plicht-om-stappen-te-zetten/  Views: 2.007

Ziekenhuizen moeten plots niets meer hebben van patiëntkeurmerken
[…] De keurmerken zijn aan hun eigen succes ten onder gegaan, zegt Leonie Boven, lid van de raad van
bestuur van het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal, dat in oktober stopte met liefst veertien keurmerken. ‘De
patiëntenorganisaties hebben ziekenhuizen gedwongen hun kwaliteit op orde te brengen. Maar die is inmiddels
overal zo hoog geworden, dat

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ziekenhuizen-moeten-plots-niets-meer-hebben-van-
patientkeurmerken~be84f17a/
Views: 13.333

NEUTRAAL
01/11/2019
00:00
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
31/10/2019
18:09
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
31/10/2019
16:18
7 dagen
geleden

POSITIEF
30/10/2019
17:24
1 week geleden

Berichten 5

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/11/welke-ziekenhuizen-doen-mee-met-de-actie
http://youtube.com/watch?v=O-TAuTFb7kc
https://www.zorgvisie.nl/regievoerder-over-diagnostiek-heeft-plicht-om-stappen-te-zetten/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ziekenhuizen-moeten-plots-niets-meer-hebben-van-patientkeurmerken~be84f17a/
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