
Berichten
Overname IJsselmeerziekenhuizen definitief goedgekeurd
De overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal heeft ook het laatste stempel van goedkeuring van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gekregen. De marktwaakhond sprak zich hier deze week formeel over uit. MC
IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere...

  https://drimble.nl/gezondheid/patienten/61542940/overname-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-goedgekeurd.html

Overname IJsselmeerziekenhuizen definitief goedgekeurd
De overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal heeft ook het laatste stempel van goedkeuring van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gekregen. De marktwaakhond sprak zich hier deze week formeel over uit.

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/61539578/overname-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-goedgekeurd.html

Aantal gebruikers patiëntenportaal naar 1 miljoen
Bert Bukman
[…] Medisch Centrum Leeuwarden en Ziekenhuis St Jansdal hebben A3 gehaald. Welke functionaliteiten zij
precies hebben, is te zien in de monitor op de VIPP-website. Heeft een deelnemer B2 gehaald, dan worden
recepten digitaal voorgeschreven en naar de apotheek gestuurd. Dit voorkomt niet alleen overschrijffouten
maar ook communicatie per fax […]

  https://tech.qruxx.com/aantal-gebruikers-patientenportaal-naar-1-miljoen/

Meander MC bouwt nieuwe operatiekamers in vleugel SymforaMeander
Esther de Kloe
[…] ”  Het nieuwe complex is volgens De Reij dan ook geen overbodige luxe. Door de sluiting van de 
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en de overname van die activiteiten door het St. Jansdal uit Harderwijk
neemt de druk op de OK-capaciteiten in de regio toe, volgens de topman. ,,Door de extra capaciteit kunnen
straks ook meer patiënten bij ons […]

  https://www.ad.nl/amersfoort/meander-mc-bouwt-nieuwe-operatiekamers-in-vleugel-symforameander%7Ea928cb29/
Views: 28.411

Overname IJsselmeerziekenhuizen definitief goedgekeurd
De overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal heeft ook het laatste stempel van goedkeuring van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gekregen. De marktwaakhond sprak zich hier deze week formeel over uit. MC
IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen, waaronder de locatie
in […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39173-overname-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-goedgekeurd.html

St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad overnemen
Harderwijk - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad door St
Jansdal definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere
vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/61527576/st-jansdal-mag-ijsselmeerziekenhuis-lelystad-
overnemen.html

St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad overnemen
Lelystad - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad door St
Jansdal definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere
vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61527575/st-jansdal-mag-ijsselmeerziekenhuis-lelystad-overnemen.html
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St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad overnemen
Lelystad De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad
door St Jansdal definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep
had meerdere vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk
[…]

  https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/275005/st-jansdal-mag-ijsselmeerziekenhuis-lelystad-overnemen.html
Views: 624

St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad overnemen
blikopnieuws.nl
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad door St Jansdal
definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen,...

  https://nieuwsmeldingen.nl/regio/flevoland/4132924/st-jansdal-mag-ijsselmeerziekenhuis-lelystad-overnemen

Krijg jij pati nten onder narcose
Omroep Flevoland

St Jansdal zoekt nog altijd naar anesthesiemedewerkers. Dit zijn mensen die helpen een patiënt onder narcose
te krijgen. Het St Jansdal constateert dat in heel Nederland weinig mensen beschikbaar zijn voor die functie. De
komende tijd zal het ziekenhuis dan ook hard op zoek gaan om ook die vacatures alsnog in te kunnen vullen.

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

Verkenner Bas Leerink: ‘Flevoland moet focussen op e-health’
Bert Bukman
[…] Hij adviseert om meer gebruik te maken van e-health. Dit sluit aan bij de visie van zorgbestuurder Jan
Voorburg van het St Jansdal. Het eindadvies van Bas Leerink is naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Bruins
voor Medische Zorg geeft aan het advies van de toekomstverkenner over te nemen. Het advies van Bas Leerink
komt er volgens het […]

  https://tech.qruxx.com/verkenner-bas-leerink-flevoland-moet-focussen-op-e-health/

Paul Witteman
[…] Op geen enkele wijze wordt samenwerking gestimuleerd door het St. Jansdal ziekenhuis. Hierbij wordt zij in
bescherming genomen door zorgverzekeraar Zilverenkruis Achmea en de curatoren die geen medewerking verlenen aan
het onderzoek naar het faillissement van het ziekenhuis. Zolang de huidige Raad van Bestuur van het St. Jansdal aanblijft
zal een

  https://www.skipr.nl/actueel/id39151-toekomstverkenner-ziet-niets-in-heropening-acute-zorg-lelystad.html

Toekomstverkenner ziet niets in heropening acute zorg Lelystad
Philip van de Poel
[…] Ook de capaciteit van de omliggende SEH’s lijkt voldoende om alle patiënten goed op te kunnen vangen. Aanbod St
Jansdal heeft bovendien in Lelystad een spoedpoli geopend waarmee het aanbod voor laagcomplexe spoedeisende
aandoeningen is verstevigd. Ook biedt het St Jansdal daarnaast vrijwel alle poliklinische zorg en dagbehandelingen weer
aan […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39151-toekomstverkenner-ziet-niets-in-heropening-acute-zorg-lelystad.html

Flevoland: ook in toekomst geen 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde
Caspar van Oirschot
[…] Toekomstverkenner Bas Leerink begrijpt dat maar wijst erop dat in zijn plan de spoedpoli’s nog iets
worden uitgebreid en St Jansdal ook kortdurende opnames mogelijk gaat maken. Daarnaast maakt de
opnamefaciliteit voor kwetsbare groepen dat ook de acute zorg wordt verbeterd. Op Urk waren de zorgen
over het wegvallen van acute verloskunde erg […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/flevoland-ook-in-toekomst-geen-24-7-spoedeisende-hulp-en-acute-
verloskunde~a2483e6d/
Views: 3.409
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St Jansdal Lelystad weet voldoende nieuw personeel te vinden
Omroep Flevoland

Ziekenhuis St Jansdal is erin geslaagd voldoende personeel te vinden om in september in Lelystad uit te breiden
met een beddenhuis. Vanaf dat moment worden er weer operaties uitgevoerd waarbij patiënten enkele dagen in
het ziekenhuis moeten verblijven.

  http://youtube.com/watch?v=0f4XCfO_O0U  Views: 2.449

Politiek houdt weg vrij voor terugkeer SEH en acute verloskunde
Lelystad - De gemeenteraad heeft zich nog niet neergelegd bij het niet terugkeren van spoedeisende eerste hulp (SEH)
en acute verloskunde in St Jansdal in Lelystad. Vrijdag wordt een rapport van de zorgverkenner verwacht, waarin de
toekomst van de zorg in Flevoland wordt geschetst.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61412389/politiek-houdt-weg-vrij-voor-terugkeer-seh-en-acute-
verloskunde.html

Politiek hopudt weg vrij voor terugkeer SEH en acute kraamzorg
Lelystad De gemeenteraad heeft zich nog niet neergelegd bij het niet terugkeren van spoedeisende eerste hulp (SEH) en
acute kraamzorg in St Jansdal in Lelystad. Morgen wordt een rapport van de zorgverkenner verwacht, waarin de toekomst
van de zorg in Flevoland wordt geschetst.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61411131/politiek-hopudt-weg-vrij-voor-terugkeer-seh-en-acute-
kraamzorg.html

Politiek houdt weg vrij voor terugkeer SEH en acute kraamzorg
Lelystad - De gemeenteraad heeft zich nog niet neergelegd bij het niet terugkeren van spoedeisende eerste
hulp (SEH) en acute kraamzorg in St Jansdal in Lelystad. Vrijdag wordt een rapport van de zorgverkenner
verwacht, waarin de toekomst van de zorg in Flevoland wordt geschetst. Maar vooruitlopend op
nieuwbouwplannen die St Jansdal heeft in […]

  https://flevopost.nl/artikel/1032749/politiek-houdt-weg-vrij-voor-terugkeer-seh-en-acute-verloskunde.html  Views: 324

Politiek hopudt weg vrij voor terugkeer SEH en acute kraamzorg
Lelystad De gemeenteraad heeft zich nog niet neergelegd bij het niet terugkeren van spoedeisende eerste
hulp (SEH) en acute kraamzorg in St Jansdal in Lelystad. Morgen wordt een rapport van de zorgverkenner
verwacht, waarin de toekomst van de zorg in Flevoland wordt geschetst. Maar vooruitlopend op
nieuwbouwplannen die St Jansdal heeft in Lelystad

  https://flevopost.nl/artikel/1032749/politiek-hopudt-weg-vrij-voor-terugkeer-seh-en-acute-kraamzorg.html  Views: 324

prjbt
Ik kon toen ik eind mei belde naar de kaakchirurg ook pas in augustus terecht bij Isala. Toen zelf gebeld naar St Jansdal en
kon toen al een week later terecht in Lelystad. Uiteindelijk kon ik de pijn echt niet meer aan en is die kies nog diezelfde
dag getrokken door de kaakchirurg in Lelystad. Dus rond bellen voor een kaakchirurg loont wel!  

  http://www.zwangerschapspagina.nl/threads/dillema-kies-tr-voor-vakantie.694651/#post-22424672  Views: 136
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