
Berichten
FNV: `vertrek van resterend personeel ziekenhuis Lelystad dreigt´ (De Stentor
Flevoland)
Vakbond de FNV vreest dat medisch personeel het ziekenhuis in Lelystad zal verlaten als nog lang onduidelijk blijft
hoeveel mensen het Harderwijkse St. Jansdal straks overneemt. ,,Dan ga je toch om je heen kijken als werknemer,´´ aldus
FNV bestuurder Cor de Beurs.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23990704

FNV: Vertrek van resterend personeel ziekenhuis Lelystad dreigt
Sander Zurhake
Vakbond de FNV vreest dat medisch personeel het ziekenhuis in Lelystad zal verlaten als nog lang onduidelijk
blijft hoeveel mensen het Harderwijkse St. Jansdal straks overneemt. ,,Dan ga je toch om je heen kijken als
werknemer,’’ aldus FNV bestuurder Cor de Beurs. Vanaf maart wordt het MC Zuiderzee overgenomen. Tot
die tijd past de curator op ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/fnv-vertrek-van-resterend-personeel-ziekenhuis-lelystad-dreigt~a5da4af1/
Views: 1.884

FNV: Vertrek van resterend personeel ziekenhuis Lelystad dreigt
De Stentor Veluwe
Vakbond de FNV vreest dat medisch personeel het ziekenhuis in Lelystad zal verlaten als nog lang onduidelijk blijft
hoeveel mensen het Harderwijkse St. Jansdal straks overneemt. ,,Dan ga je toch om je heen kijken als werknemer,’’ aldus
FNV bestuurder Cor

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20836/fnv-vertrek-van-resterend-personeel-ziekenhuis-lelystad-dreigt/  Views: 1.061

‘Vliegveld Lelystad openen en naastgelegen ziekenhuis sluiten is onverantwoord’
Paolo Laconi
Het St Jansdal wil het failliete ziekenhuis overnemen, maar wil geen volledige spoedeisende hulp en acute
zorg in de benen houden. Dat is volgens 50PLUS niet de bedoeling met een vakantievliegveld naast de deur.
Van Brenk: ,,Ik zou willen dat als er op het vliegveld ongelukken gebeuren, we dichtbij een ziekenhuis
hebben waar problemen opgelost ...

  https://www.ad.nl/lelystad/vliegveld-lelystad-openen-en-naastgelegen-ziekenhuis-sluiten-is-onverantwoord%7Eaf6ada1d/
Views: 20.454

‘Vliegveld Lelystad openen en naastgelegen ziekenhuis sluiten is onverantwoord’
Paolo Laconi
Het St Jansdal wil het failliete ziekenhuis overnemen, maar wil geen volledige spoedeisende hulp en acute
zorg in de benen houden. Dat is volgens 50PLUS niet de bedoeling met een vakantievliegveld naast de deur.
Van Brenk: ,,Ik zou willen dat als er op het vliegveld ongelukken gebeuren, we dichtbij een ziekenhuis
hebben waar problemen opgelost ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/vliegveld-lelystad-openen-en-naastgelegen-ziekenhuis-sluiten-is-
onverantwoord~af6ada1d/
Views: 1.884

ehtweak
Ook is nog onduidelijk wat het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal met de afdeling wil doen. Het ziekenhuis neemt een
deel van de activiteiten van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen over. "Grotere kans op pijnklachten" Josien Veris van
Reumazorg Zuid West Nederland vreest dat reumapatiënten niet op tijd hun behandeling kunnen voortzetten nu d

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/3  Views: 577
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Verloskundigen willen van vrouwen weten of geboortecentrum gewenst is
Ook willen ze weten welke faciliteiten vrouwen noodzakelijk achten voor een geboortecentrum. Zoals de plannen
er nu uitzien, wil het St Jansdal in plaats van acute verloskunde in het ziekenhuis een geboortecentrum bouwen
in Lelystad. Ook verzekeraar Zilveren Kruis ziet mogelijkheden voor een geboortecentrum in de regio.  Door:
Redactie Nationale

  https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/45883-verloskundigen-willen-van-vrouwen-weten-of-
geboortecentrum-gewenst-is.html
Views: 499

Ambulance continu paraat in 2019
Tijdens de gesprekken die de minister vorige week heeft gevoerd met de curatoren, het St Jansdal, het medisch
bestuur en personeel van de ziekenhuizen en onder anderen burgemeester Pieter van Maaren, is opnieuw naar
voren gekomen dat er geen mogelijkheden zijn voor een volwaardige Spoedeisende Hulp en verloskunde in
Lelystad ...

  https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/15704-ambulance-continu-paraat-in-2019

FNV over faillissement ziekenhuis Lelystad: ‘Zorgvuldigheid? Ammehoela!’
Herre Stegenga
Nu weet ik niet wat ik moet doen’’. Ze heeft een speeddate gehad voor een baan in het St Jansdal in
Harderwijk. ,,Maar ik vraag me af wie er op me zit te wachten’’. 

  https://www.ad.nl/lelystad/fnv-over-faillissement-ziekenhuis-lelystad-zorgvuldigheid-ammehoela%7Eac6bc1e3/
Views: 20.119

FNV over faillissement ziekenhuis Lelystad: ‘Zorgvuldigheid? Ammehoela!’
Herre Stegenga
Nu weet ik niet wat ik moet doen’’. Ze heeft een speeddate gehad voor een baan in het St Jansdal in
Harderwijk. ,,Maar ik vraag me af wie er op me zit te wachten’’.

  https://www.destentor.nl/lelystad/fnv-over-faillissement-ziekenhuis-lelystad-zorgvuldigheid-ammehoela~ac6bc1e3/
Views: 1.810

'Meer kinderen geboren in Harderwijk door faillissement ziekenhuis'
Zie ook: Specialisten uit Lelystad boos op collega's St Jansdal Ziekenhuis Jansdal neemt zorg in Flevoland
over: dit zijn de gevolgen � WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220
543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2391975/Meer-kinderen-geboren-in-Harderwijk-door-faillissement-ziekenhuis
Views: 4.869

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Stand van zaken MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen
Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 30 november 2018 In deze brief ga ik in op de actuele stand van zaken bij MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen. Daarnaast schets ik, zoals toegezegd in mijn brief van 7 november jl., (Kamerstuk 31 016,
nr. 139) de ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-174.html

'Acute verloskunde in Lelystad van levensbelang'
De gemeente is het niet eens met de plannen die er nu liggen voor de regio. Dit meldt Omroep Flevoland.  Het
St. Jansdal in Harderwijk neemt de poliklinieken van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad over, maar voor
acute verloskunde en spoedeisende hulp moeten patiënten uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio ...

  https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/45834-acute-verloskunde-in-lelystad-van-levensbelang.html
Views: 514
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Personeel ziekenhuis zelf op spreekuur
Het personeel van het ziekenhuis in Lelystad kan zelf op spreekuur komen. Het ziekenhuis wordt over drie maanden
overgenomen door St Jansdal uit Harderwijk. En daar zijn veel vragen over, zegt vakbondsbestuurder Cor de Beurs. "Veel
vragen gaan over de doorstart", verwacht De Beurs. "Doorstart is een ruim begrip, en het is eigenlijk onduidelijk wat

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/personeel-ziekenhuis-zelf-op-spreekuur/2895645

Toch niet alle specialisten IJsselmeerziekenhuizen welkom in St Jansdal
Dronten - Specialisten van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord voelen zich bedrogen door
hun collega´s van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Die zouden de artsen niet willen overnemen, terwijl dat eerder
wel zou zijn toegezegd, zo bericht de NOS. St Jansdal ontkent dat een dergelijke...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/56208101/toch-niet-alle-specialisten-ijsselmeerziekenhuizen-welkom-in-
st-jansdal.html

Vijf minuten meer reistijd en het ziekenhuis was gered
Henk van Gerven
Ziekenhuis St Jansdal wacht tot de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn en meldt zich daarna om de krenten uit de pap
te halen in Dronten en Lelystad. Directeur Kuin, de baas in het Antonius Ziekenhuis in Sneek, windt er geen doekjes
om. Het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen is een kans voor ons en ‘helpt enorm’ ...

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/vijf-minuten-meer-reistijd-en-het-ziekenhuis-was-gered.htm
Views: 3.769

Over Flevoland gesproken van 1 12 2018
Omroep Flevoland

Wethouder Brouwer spreekt in dat verband van "een fabeltje". Volgens de wethouder zijn Urker huisartsen achter
de schermen bezig om te kijken of ze buiten het St Jansdal om iets kunnen realiseren in Lelystad als het gaat om
acute verloskunde. Huisarts Wilco Bloed laat desgevraagd weten dat ze in een brainstormende fase zitten, maar
dat er nog ...

  http://youtube.com/watch?v=jGw1gIhn4TE  Views: 2.449

''Ziekenhuis Lelystad eind 2019 stabiel''
Ziekenhuis St Jansdal heeft tot eind 2019 nodig om een stabiele situatie voor het ziekenhuis in Lelystad te creëren. Dat
schrijft minister Bruno Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 maart wordt de zorg in Lelystad helemaal
overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk. De zorgverlener denkt tot eind volgend jaar nodig te hebben om ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-039-ziekenhuis-lelystad-eind-2019-stabiel-039-039/2892984

Bruins: Onafhankelijke verkenner moet toekomst zorg in Lelystad gaan onderzoeken
Mark Broersma
   Rond de zomer van 2019 moet de verkenner met deze toekomstvisie komen over de zorg in Lelystad na
2020. Tot die tijd zegt het St Jansdal in Harderwijk tijd nodig te hebben om een stabiele situatie te creëren. Zij
wil rust brengen door zich te baseren op de zorg die op dit moment in het ziekenhuis geleverd kan worden ...

  https://www.ad.nl/lelystad/bruins-onafhankelijke-verkenner-moet-toekomst-zorg-in-lelystad-gaan-
onderzoeken%7Ea63c0307/
Views: 19.262

Kamervragen over budgetpolis Zilveren Kruis
Met die polis kan je niet meer terecht bij het ziekenhuis in Lelystad. Dat komt omdat Zilveren Kruis en ziekenhuis St
Jansdal geen contract met elkaar hebben voor verzekerden met de budgetpolis. Ook in Harderwijk kunnen patiënten met
Zilveren Kruis Basis Budget feitelijk niet terecht. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk niet alle kosten ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/kamervragen-over-budgetpolis-zilveren-kruis/2892873

NEUTRAAL
03/12/2018
09:36
1 maand
geleden

NEGATIEF
03/12/2018
01:06
1 maand
geleden

NEUTRAAL
03/12/2018
00:00
1 maand
geleden

NEUTRAAL
01/12/2018
09:43
1 maand
geleden

NEUTRAAL
30/11/2018
18:36
1 maand
geleden

NEUTRAAL
30/11/2018
18:28
1 maand
geleden

NEUTRAAL
30/11/2018
17:33
1 maand
geleden

Berichten 3

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/personeel-ziekenhuis-zelf-op-spreekuur/2895645
https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/56208101/toch-niet-alle-specialisten-ijsselmeerziekenhuizen-welkom-in-st-jansdal.html
https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/vijf-minuten-meer-reistijd-en-het-ziekenhuis-was-gered.htm
http://youtube.com/watch?v=jGw1gIhn4TE
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-039-ziekenhuis-lelystad-eind-2019-stabiel-039-039/2892984
https://www.ad.nl/lelystad/bruins-onafhankelijke-verkenner-moet-toekomst-zorg-in-lelystad-gaan-onderzoeken%7Ea63c0307/
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/kamervragen-over-budgetpolis-zilveren-kruis/2892873


Curator geen toezeggingen aan Lelystadse specialisten gedaan
Omroep Flevoland

Er zijn géén toezeggingen gedaan over de overname van medisch specialisten uit Lelystad door het St Jansdal-
ziekenhuis in Harderwijk. Dat zegt curator Alice van der Schee van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. De
curator reageert daarmee op de woede van meerdere artsen uit Lelystad met wie Omroep Flevoland heeft
gesproken.

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

Onrust tussen medici IJsselmeerziekenhuizen en St Jansdal door
`communicatiestoornis´ (De Stentor Flevoland)
Er is onrust ontstaan bij medisch specialisten van het failliete MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad. Volgens Omroep
Flevoland voelen zij zich bedrogen door collega`s van overnamepartner St Jansdal in Harderwijk. Volgens de curator is er
sprake van een communicatiestoornis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23972525

Onrust tussen medici IJsselmeerziekenhuizen en St Jansdal door
‘communicatiestoornis’
Remco Regterschot
Flevoland voelen zij zich bedrogen door collega's van overnamepartner St Jansdal in Harderwijk. Volgens de
curator is er sprake van een ...   Probleem volgens Rook: ,,Afgesproken is dat Sint Jansdal vierhonderd
voltijdbanen zal overnemen. Een exacte verdeling daarvan is er niet, we weten dus nog niet hoeveel
verpleegkundigen of ...

  https://www.ad.nl/lelystad/onrust-tussen-medici-ijsselmeerziekenhuizen-en-st-jansdal-door-
communicatiestoornis%7Ea16e1a61/
Views: 19.262

Onrust in ziekenhuis Lelystad: St Jansdal moet stevig snijden, óók in banen van
specialisten
Mark Broersma & Remco Regterschot
Zij waren in de veronderstelling dat 70% tot 80% van hen door het St Jansdal Ziekenhuis zou worden
overgenomen, maar volgens het ziekenhuis in Harderwijk ... ’’  Probleem volgens Rook: ,,Afgesproken is dat
Sint Jansdal vierhonderd voltijdbanen zal overnemen. Een exacte verdeling daarvan is er niet, we weten dus
nog niet hoeveel ...

  https://www.ad.nl/lelystad/onrust-in-ziekenhuis-lelystad-st-jansdal-moet-stevig-snijden-ook-in-banen-van-
specialisten%7Ea16e1a61/
Views: 19.262

Onrust in ziekenhuis Lelystad: St Jansdal moet stevig snijden, óók in banen van
specialisten
De Stentor Veluwe
Er is onrust ontstaan bij medisch specialisten van het failliete MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad. Zij waren in de
veronderstelling dat 70% tot 80% van hen door het St Jansdal Ziekenhuis zou worden overgenomen, maar volgens het
ziekenhuis in Harderwijk klopt

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20723/onrust-in-ziekenhuis-lelystad-st-jansdal-moet-stevig-snijden-ook-in-banen-van-
specialisten/
Views: 1.047

Patiënten Lelystad weigeren doorverwijzing naar ander ziekenhuis
Otto Hekman is longpatiënt en gebruikt een scootmobiel om van A naar B te komen. Hij vreest voor opname in
het St. Jansdal in Harderwijk, maar als dat gebeurt zal hij zijn vrouw – die eveneens een scootmobiel gebruikt –
niet of nauwelijks meer zien. Toen hij nog in het ziekenhuis in Lelystad behandeld werd, kon hij dagelijks met zijn
...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45825-patienten-lelystad-weigeren-doorverwijzing-naar-ander-
ziekenhuis.html
Views: 484
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Curator ziekenhuis: geen toezegging gedaan aan specialisten
Er zijn géén toezeggingen gedaan over de overname van medisch specialisten uit Lelystad door het St Jansdal-ziekenhuis
in Harderwijk. Dat zegt curator Alice van der Schee van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. De curator reageert
daarmee op de woede van meerdere artsen uit Lelystad met wie Omroep Flevoland heeft gesproken ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/curator-ziekenhuis-geen-toezegging-gedaan-aan-specialisten/2892614

Technische informatie over de publicatie kv-864701
Technische informatie over de publicatie Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’ Deze publicatie
zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Tot die tijd kunt u de onopgemaakte versie van
de publicatie al wel als pdf downloaden. Deze publicatie is op 30 november 2018 gepubliceerd door Tweede ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-864701.html

Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «St Jansdal: pas op met
budgetpolis Zilveren Kruis» (ingezonden 30 november 2018). Vraag 1 Kent u het bericht «St Jansdal: pas op met
budgetpolis Zilveren Kruis»?1 Wat is uw reactie op de waarschuwing van het St Jansdal aan verzekerden met een
budgetpolis ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22678.html

Specialisten IJsselmeerziekenhuizen niet allemaal overgenomen bij doorstart
Specialisten van de onlangs failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen zijn niet blij nu blijkt dat de meeste van hen
niet in dienst kunnen treden bij het St. Jansdal in Harderwijk. Dit ziekenhuis zal de zorg in de regio voortzetten.
Hen werd echter wel steeds gezegd dat zij in dienst konden treden bij het andere ziekenhuis ...

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/45816-specialisten-ijsselmeerziekenhuizen-niet-allemaal-
overgenomen-bij-doorstart.html
Views: 484

ehtweak
Al zieken, manken en bejaarden zijn alleen maar lastig. Daar verdienen we te weinig aan, zeker als ze zo zeuren en zo
vaak terugkomen. Nu 'ineens' is St. Jansdal financieel op orde? Mwah. https://www.skipr.nl/actu...cijfers-te-schrijven.html
https://www.zorgvisie.nl/...in-financieel-zwaar-weer/ En er komen vast nog meer dubieuze zaken boven tafe

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/2  Views: 584

Specialisten IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door collega's
Specialisten van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord voelen zich bedrogen door hun
collega's van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Die zouden de artsen niet willen overnemen, hoewel dat wel zou zijn
toegezegd. St Jansdal ontkent dat een dergelijke belofte is gedaan. Vorige maand werd bekend dat St Jansdal een ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/specialisten-ijsselmeerziekenhuizen-voelen-zich-bedrogen-door-collega-039-
s/2892133

'Meeste artsen Lelystad toch niet in dienst bij St Jansdal'
Harderwijk - Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega´s van het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad gaat voortzetten. De artsen
van St Jansdal zouden die van de MC IJsselmeerziekenhuizen niet in dienst...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56157887/039meeste-artsen-lelystad-toch-niet-in-dienst-bij-st-
jansdal039.html

Specialisten IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door collega's
NOS
Specialisten uit Lelystad hebben de indruk gekregen dat ze allemaal worden overgenomen door Ziekenhuis Sint
Jansdal, maar dat ziekenhuis in Harderwijk spreekt dat tegen. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/383426-specialisten-ijsselmeerziekenhuizen-voelen-zich-bedrogen-door-collega-s
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Specialisten IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door collega's
de MC IJsselmeerziekenhuizen In Lelystad, Dronten en Emmeloord voelen zich bedrogen door hun collega's
van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Die zouden de artsen niet willen ... Sint Jansdal ontkent
toezeggingen Omroep Flevoland heeft de raad van bestuur en medische staf van St Jansdal om een reactie
gevraagd. Op de vraag of er een afspraak ...

  https://nos.nl/artikel/2261451-specialisten-ijsselmeerziekenhuizen-voelen-zich-bedrogen-door-collega-s.html
Views: 73.529

'Meeste artsen Lelystad toch niet in dienst bij St Jansdal'
HARDERWIJK (ANP) Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega's van
het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad
gaat voortzetten. De artsen van St Jansdal zouden die van de MC IJsselmeerziekenhuizen niet in dienst willen
laten treden, hoewel dat

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/meeste-artsen-lelystad-toch-niet-dienst-bij-st-jansdal-519952

'Meeste artsen Lelystad toch niet in dienst bij St Jansdal'
HARDERWIJK (ANP) Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega's van
het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad
gaat voortzetten. De artsen van St Jansdal zouden die van de MC IJsselmeerziekenhuizen niet in dienst willen
laten treden, hoewel dat

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/meeste-artsen-lelystad-toch-niet-dienst-bij-st-jansdal-519951

Gunner
Specialisten voelen zich bedrogenAls dit waar is, dan is het op z'n minst een heel erg vreemd verhaal. Ik vraag me af wat
het doel van St Jansdal is met zo'n overname. Heb al even het gevoel dat ze het vooral voor zichzelf doen en niet met het
beste voor hebben voor patiënten danwel personeel in Lelystad

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/2  Views: 584

Specialisten uit Lelystad boos op collega's St Jansdal
HARDERWIJK - Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad gaat voortzetten.
HARDERWIJK - Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal, ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/specialisten-uit-lelystad-boos-op-collega-39-s-st-jansdal/2891963

Specialisten uit Lelystad boos op collega's St Jansdal
Deel dit artikel: Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door het Harderwijkse
ziekenhuis St Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad gaat voortzetten.
De artsen van St Jansdal zouden die van de MC IJsselmeerziekenhuizen niet in dienst willen laten treden,
hoewel dat volgens ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2391666/Specialisten-uit-Lelystad-boos-op-collega-s-St-Jansdal  Views: 4.842

Specialisten voelen zich bedrogen
Specialisten van de MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega's van het St Jansdal-ziekenhuis in
Harderwijk. Die zouden de Lelystadse artsen niet in dienst willen laten treden, hoewel dat volgens hen wel is toegezegd.
St Jansdal ontkent dat deze belofte zo is gedaan. Omroep Flevoland heeft diverse specialisten uit Lelystad ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/specialisten-voelen-zich-bedrogen/2891785

Meeste artsen IJsselmeerziekenhuizen toch niet mee in doorstart
Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega's van het Harderwijkse ziekenhuis St
Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad gaat voortzetten. De artsen van St Jansdal
zouden die van de MC IJsselmeerziekenhuizen niet in dienst willen laten treden, hoewel dat volgens hen wel ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36749-meeste-artsen-ijsselmeerziekenhuizen-toch-niet-mee-in-doorstart.html
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‘Integratie IJsselmeer-artsen in St Jansdal is keuze vakgroep’
Ilse Kleijne
Vakgroepen van het St Jansdal ziekenhuis moeten zelf kunnen bepalen welke artsen van de MC IJsselmeerziekenhuizen
een plek krijgen in de nieuw te vormen vakgroepen. Dat betoogt voorzitter Carel Doreleijers van de medische staf van St
Jansdal. Aanleiding voor zijn pleidooi is teleurstelling onder een aantal artsen van MC IJsselmeerziekenhuizen ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/integratie-ijsselmeer-artsen-in-st-jansdal-is-keuze-
vakgroep.htm
Views: 3.472

'Bedrogen' artsen toch niet mee naar Lelystad
Specialisten van MC IJsselmeerziekenhuizen voelen zich bedrogen door hun collega's van het Harderwijkse ziekenhuis St
Jansdal, dat een groot deel van de zorg van het failliete ziekenhuis in Lelystad gaat voortzetten. De artsen van St Jansdal
zouden die van de MC IJsselmeerziekenhuizen niet in dienst willen laten treden, hoewel dat volgens hen wel ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/bedrogen-artsen-toch-niet-mee-naar-lelystad/

3x3
"St Jansdal: ziekenhuis pas vanaf 1 maart volledig in bedrijf; plannen voor nieuwbouw " Klinkt alsof door het faillissement
van de slecht functionerende MC Groep ruimte is voor een kwalitatief ziekenhuis in Lelystad. De ijselmeer ziekenhuizen
stonden als erg slecht bekend. En volgens mij heeft St. Jansdal niet alleen een veel gezondere financiele ...

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/2  Views: 581

Ajs
Dit is een zorgelijke situatie. Het blijft bizar dat een ziekenhuis failliet moet gaan zodat het goedkoper over genomen kan
worden. St jansdal had al zulke uitgewerkte plannen, dat kan niet in deze korte tijd. Dit moet al voor de zomer besproken
zijn. De boel was toen nog te duur, goedkoopste oplossing.... boel failliet laten gaan ...

  https://www.nu.nl/ondernemen/5602613/patienten-lelystad-mijden-zorg-faillissement-mc-ijsselmeerziekenhuizen.html

"Inspectie moet duur ambulanceritten controleren"
Die situatie verandert niet nu St Jansdal het Lelystadse ziekenhuis...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/quot-inspectie-moet-duur-ambulanceritten-controleren-quot/2891481

Schuld MC IJsselmeerziekenhuizen bedraagt ruim 50 miljoen euro
NU.nl
Dit gebeurde na jarenlange financiële problemen. Vorige week bereikten de curatoren van de
IJsselmeerziekenhuizen een akkoord met het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk over een doorstart van de
zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten.

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/other/schuld-mc-ijsselmeerziekenhuizen-bedraagt-ruim-50-miljoen-euro/ar-
BBQgg1w?li=BBoPMmi
Views: 15.717

`Operaties St Jansdal op zaterdag nog niet aan de orde´ (De Stentor Veluwe)
Operaties op zaterdag zijn volgens woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nog niet aan de
orde. Ze reageert hiermee op de oproep van de patiëntenraad om de komende tijd ook op zaterdag en in de avonden
spreekuren te houden en operaties te verrichten. Dit om te voorkomen dat de wachtlijsten bij het ziekenhuis toenemen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23966940

‘Operaties St Jansdal op zaterdag nog niet aan de orde’
De Stentor Veluwe
Operaties op zaterdag zijn volgens woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nog niet aan de
orde. Ze reageert hiermee op de oproep van de patiëntenraad om de komende tijd ook op zaterdag en in de avonden
spreekuren te houden en operaties te verrichten. Dit om te voorkomen dat de wachtlijsten bij het ziekenhuis toenemen.

  https://epe.nieuws.nl/knipsels/7791/operaties-st-jansdal-op-zaterdag-nog-niet-aan-de-orde/  Views: 973
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‘Operaties St Jansdal op zaterdag nog niet aan de orde’
De Stentor Veluwe
Operaties op zaterdag zijn volgens woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nog niet aan de
orde. Ze reageert hiermee op de oproep van de patiëntenraad om de komende tijd ook op zaterdag en in de avonden
spreekuren

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20653/operaties-st-jansdal-op-zaterdag-nog-niet-aan-de-orde/  Views: 1.050

‘Operaties St Jansdal op zaterdag nog niet aan de orde’
de Stentor
Operaties op zaterdag zijn volgens woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nog
niet aan de orde. Ze reageert hiermee op de oproep van de patiëntenraad om de komende tijd ook op
zaterdag en in de avonden spreekuren te houden en operaties te verrichten. Dit om te voorkomen dat de
wachtlijsten bij het ziekenhuis toenemen.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2248447-opereer-s-avonds-of-in-het-weekend-om-lange-wachtlijsten-st-jansdal-te-
voorkomen

'Opereer 's avonds of in het weekend om lange wachtlijsten St Jansdal te voorkomen'
HARDERWIJK - De patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil dat er maatregelen worden
genomen om de overname van IJsselmeerziekenhuizen goed te laten verlopen. Zo adviseert het
adviesorgaan om te opereren in het weekend of 's avonds om wachtlijsten niet te laten oplopen. HARDERWIJK
- De patiëntenraad van ziekenhuis

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/39-opereer-39-s-avonds-of-in-het-weekend-om-lange-wachtlijsten-st-jansdal-
te-voorkomen-39/2890154

'Opereer 's avonds of in het weekend om lange wachtlijsten St Jansdal te voorkomen'
Deel dit artikel: De patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil dat er maatregelen worden
genomen om de overname van IJsselmeerziekenhuizen goed te laten verlopen. Zo adviseert het
adviesorgaan om te opereren in het weekend of 's avonds om wachtlijsten niet te laten oplopen. Geschreven
door Ruben van der Scheer ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2389819/Opereer-s-avonds-of-in-het-weekend-om-lange-wachtlijsten-St-
Jansdal-te-voorkomen
Views: 4.895

Schuld MC IJsselmeerziekenhuizen bedraagt ruim 50 miljoen euro
Dit gebeurde na jarenlange financiële problemen. Vorige week bereikten de curatoren van MC
IJsselmeerziekenhuizen een akkoord met het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de
zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten. Door: NU.nl Beeld: ANP 15  reacties  

  https://www.nu.nl/ondernemen/5602169/schuld-mc-ijsselmeerziekenhuizen-bedraagt-ruim-50-miljoen-euro.html
Views: 292.589

St Jansdal Pas op met budgetpolis Zilveren Kruis
Omroep Flevoland

Daarvoor waarschuwt het St Jansdal. En er moet rust komen in de crisis rond de IJsselmeerziekenhuizen zodat
alle betrokkenen gezamenlijk aan de toekomst kunnen werken. Dat zegt minister Bruno Bruins voor Medische
Zorg.

  http://youtube.com/watch?v=WatuUvIdtr0  Views: 2.449

Dit is Flevoland van 28 november
Omroep Flevoland

- Minister wil rust in ziekenhuiscrisis - Met budgetpolis geen zorg in St Jansdal - Hoe je één kerstboom twee keer
kapt

  http://youtube.com/watch?v=gXv9FreXFZY  Views: 2.449
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Minister: ziekenhuis heeft rust nodig
Ook mensen van het St Jansdal uit Harderwijk, dat de poliklinieken in Lelystad...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/minister-ziekenhuis-heeft-rust-nodig/2889538

St Jansdal: Pas op met budgetpolis Zilveren Kruis
Daarvoor waarschuwt het St Jansdal. Met de polis 'Basis Budget' kon je tot aan het faillissement van de MC
IJsselmeerziekenhuizen wel in het Lelystadse ziekenhuis geholpen worden. Nu de zorg wordt overgenomen door het St
Jansdal uit Harderwijk is dat niet langer het geval. Zilveren Kruis en het St Jansdal...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-pas-op-met-budgetpolis-zilveren-kruis/2889203

Ermelo krijgt Buurtzorgpension
Gert Hofsink
We hebben gesproken met onder andere enkele huisartsen, de directeur van de huisartsencoöperatie Mediacmus en
met de directeur zorg van St.Jansdal. En ja, er was zeker behoefte aan zo’n pension.’’ Buurtzorg Nederland is in contact
gekomen met de Stichting Ziekenzorg ( Salem). Deze stichting heeft ook een bijdrage geleverd aan he Willem ...

  https://ermelovannu.nl/actueel/8046-ermelo-krijgt-buurtzorgpension
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