
Berichten
Lelygattet
Kijk maar bij ons in Lelystad, hoofdstad van Flevoland, maar geen ziekenhuis meer alleen een poli van het St Jans
ziekenhuis Harderwijk. Ik ben hartpatiënt,maar omdat ik bij de Hartkliniek Flevoland loop kan geen bloed of andere dingen
laten nakijken door hun laboratorium. Moet hiervoor naar onafhankelijk laboratorium.Er is hier geen verpleging […]

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/gefrustreerde-kamerleden-alles-gaat-langzaam-hier-in-den-haag-zelfs-de-
liftdeuren-gaan-langzaam-open-hier/

Ernsten exposeert in St.Jansdal
Tot 2 juli zijn de kleurrijke olieverf portretten van Jan-Albert Ernsten te vinden op de poli van de kaakchirurgie en bij
de anesthesie. De amateur kustenaar maakt levendige portretten. Hij probeert in ieder schilderij de menselijke
emotie weer te geven. Naast kleurrijke werken zijn er ook schilderijen in zwart wit of in bruintinten […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/ernsten-exposeert-stjansdal-573489

i8j juffermans

In het sint jansdal??

  http://youtube.com/watch?v=fnMOq7LeswU&lc=UgymgG54cG9JPak_e7R4AaABAg

In het voormalig MC Zuiderzee kun je na de overname door St. Jansdal niet zomaar
meer bloed laten prikken
Lelystad - De zelfstandige klinieken in Lelystad doen er alles aan om patiënten niets te laten merken van de ruzies met
het St. Jansdal.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59081699/in-het-voormalig-mc-zuiderzee-kun-je-na-de-overname-door-st-
jansdal-niet-zomaar-meer-bloed-laten-prikken.html

In het voormalig MC Zuiderzee kun je na de overname door St. Jansdal niet zomaar
meer bloed laten prikken
Trouw
De zelfstandige klinieken in Lelystad doen er alles aan om patiënten niets te laten merken van de ruzies met het St.
Jansdal....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/46044/201904/in-het-voormalig-mc-zuiderzee-kun-je-na-de-overname-door-st-
jansdal-niet-zomaar-meer-bloed-laten-prikken

In het voormalig MC Zuiderzee kun je na de overname door St. Jansdal niet zomaar
meer bloed laten prikken
Marco Visser
De zelfstandige klinieken in Lelystad doen er alles aan om patiënten niets te laten merken van de ruzies met
het St. Jansdal. Even naar het ziekenhuis is voor inwoners van Lelystad en omstreken niet meer zo
vanzelfsprekend als vorig jaar. Toen was er nog een algemeen ziekenhuis, het MC Zuiderzee. Na het
faillissement en de overname door St […]

  https://www.trouw.nl/samenleving/in-het-voormalig-mc-zuiderzee-kun-je-na-de-overname-door-st-jansdal-niet-zomaar-
meer-bloed-laten-prikken%7Eafbfa1f4/
Views: 5.755

In het voormalig MC Zuiderzee kun je na de overname door St. Jansdal niet zomaar
meer bloed laten prikken
trouw.nl
De zelfstandige klinieken in Lelystad doen er alles aan om patiënten niets te laten merken van de ruzies met het St.
Jansdal.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4042452/in-het-voormalig-mc-zuiderzee-kun-je-na-de-overname-door-
st-jansdal-niet-zomaar-meer-bloed-laten-prikken
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St Jansdal gaat strijd aan met concurrentie door patiënten te weigeren
Er is iets geks gaande, zeggen Lelystadse huisartsen en klinieken. Het nieuwe St Jansdal, voormalig MC
Zuiderzee, wil geen foto’s maken of urine afnemen van patiënten die staan ingeschreven bij particuliere klinieken
in de omgeving. Reumazorg ZWN, één van die klinieken,  heeft inmiddels een klacht ingediend bij de
Nederlandse Zorgautoriteit […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/47732-st-jansdal-gaat-strijd-aan-met-concurrentie-door-
patienten-te-weigeren.html
Views: 525

Aanmelden voor trombosezorg St Jansdal
Regio - Trombosepatiënten uit Flevoland die zich willen aanmelden voor de trombosedienst van St Jansdal
(Trombosedienst Noordwest-Veluwe) kunnen zich tijdens werkdagen aanmelden via telefoonnummer: 0341-435880.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/59068098/aanmelden-voor-trombosezorg-st-jansdal.html

Aanmelden voor trombosezorg St Jansdal - flevopost.nl
Regio - Trombosepatiënten uit Flevoland die zich willen aanmelden voor de trombosedienst van St Jansdal
(Trombosedienst Noordwest-Veluwe) kunnen zich tijdens werkdagen aanmelden via telefoonnummer: 0341-435880.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1387000/aanmelden-voor-trombosezorg-st-jansdal-flevopost-nl

Aanmelden voor trombosezorg St Jansdal
Regio - Trombosepatiënten uit Flevoland die zich willen aanmelden voor de trombosedienst van St Jansdal
(Trombosedienst Noordwest-Veluwe) kunnen zich tijdens werkdagen aanmelden via telefoonnummer: 0341-
435880. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Zo dienen patiënten eerst hun dossier over te dragen
aan St Jansdal en dienen zij zelf naar […]

  https://flevopost.nl/artikel/1004895/aanmelden-voor-trombosezorg-st-jansdal.html  Views: 609

Verplichte barcodering medicatie redt levens en beperkt kosten
Alida Budding - Hennink
[…] Ons voornemen is dit eind 2019 op een acceptabel niveau te hebben.” Nederlandse pionier ziekenhuis St. Jansdal In
Nederland was een pionier bij traceerbaarheid het St. Jansdal (Harderwijk). Ziekenhuisapotheker Pieter Helmons was hier
een drijvende factor. Wat hem betreft had de Nederlandse overheid al veel eerder regulering mogen invoeren […]

  https://www.medicalfacts.nl/2019/04/02/verplichte-barcodering-medicatie-redt-levens-en-beperkt-kosten/
Views: 4.056

Zelfstandige behandelcentra verwijten St Jansdal misbruik van marktmacht
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal zal geen diagnostische diensten leveren aan zelfstandige behandelcentra (zbc´s) die
zich vestigen in Lelystad. Dat ontstemt artsen van Reumazorg Zuid-West Nederland (RZWN), die vinden dat St Jansdal zijn
marktmacht misbruikt en de vrije artsenkeuze voor patiënten in Flevoland...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59059354/zelfstandige-behandelcentra-verwijten-st-jansdal-misbruik-van-
marktmacht.html

Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent
Lelystad - De strijd om de patiënt in Flevoland wordt grimmiger, en de patiënt is de dupe. Ziekenhuis St Jansdal weigert
röntgenfoto´s, bloedafname en ander diagnostisch onderzoek bij patiënten van zelfstandige klinieken in Lelystad. Het
ziekenhuis beschouwt die als concurrenten,...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59058750/ziekenhuis-weigert-bloed-prikken-bij-patient-van-concurrent.html

Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent
Trouw
De strijd om de patiënt in Flevoland wordt grimmiger, en de patiënt is de dupe. Ziekenhuis St Jansdal weigert
röntgenfoto’s, bloedafname en ander diagnostisch onderzoek bij patiënten van zelfstandige klinieken in Lelystad. Het
ziekenhuis beschouwt die als concurrenten, en wil met hen niet samenwerken....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/38033/201904/ziekenhuis-weigert-bloed-prikken-bij-pati%C3%ABnt-van-
concurrent
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Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent
Febee
De strijd om de patiënt in Flevoland wordt grimmiger, en de patiënt is de dupe. Ziekenhuis St Jansdal weigert
röntgenfoto’s, bloedafname en ander diagnostisch onderzoek bij patiënten van zelfstandige klinieken in Lelystad.
Het ziekenhuis beschouwt die als concurrenten, en wil met hen ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/438546-ziekenhuis-weigert-bloed-prikken-bij-patient-van-concurrent

Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent
Marten van de Wier
De strijd om de patiënt in Flevoland wordt grimmiger, en de patiënt is de dupe. Ziekenhuis St Jansdal weigert
röntgenfoto’s, bloedafname en ander diagnostisch onderzoek bij patiënten van zelfstandige klinieken in
Lelystad. Het ziekenhuis beschouwt die als concurrenten, en wil met hen niet samenwerken. “We beseffen
dat dit voor de betrokken

  https://www.trouw.nl/samenleving/ziekenhuis-weigert-bloed-prikken-bij-patient-van-concurrent%7Ea2c9b2d6/
Views: 5.744

Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent
trouw.nl
De strijd om de patiënt in Flevoland wordt grimmiger, en de patiënt is de dupe. Ziekenhuis St Jansdal weigert
röntgenfoto’s, bloedafname en ander diagnostisch onderzoek bij patiënten van zelfstandige klinieken in Lelystad. Het...

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4041636/ziekenhuis-weigert-bloed-prikken-bij-patint-van-concurrent

Gemist? 9 jaar cel geëist voor dood Dwoëny uit Hattem en busje aan boord hijsen in
Lochem gaat mis
[…] De Volkswagen Transporter kwam niet op het schip, maar in het Twentekanaal terecht.  Zorgstrijd
Lelystad - St Jansdal Lelystad weigert foto’s te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van
particuliere specialistische klinieken in en om Lelystad. Het ziekenhuis doet dat vanwege concurrentie. De
Lelystadse huisartsenvereniging en de

  https://www.tubantia.nl/zwolle/gemist-9-jaar-cel-geeist-voor-dood-dwoeny-uit-hattem-en-busje-aan-boord-hijsen-in-
lochem-gaat-mis%7Ea528d804/

Gemist? 9 jaar cel geëist voor dood Dwoëny uit Hattem en busje aan boord hijsen in
Lochem gaat mis
[…] De Volkswagen Transporter kwam niet op het schip, maar in het Twentekanaal terecht.  Zorgstrijd
Lelystad - St Jansdal Lelystad weigert foto’s te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van
particuliere specialistische klinieken in en om Lelystad. Het ziekenhuis doet dat vanwege concurrentie. De
Lelystadse huisartsenvereniging en de

  https://www.ad.nl/zwolle/gemist-9-jaar-cel-geeist-voor-dood-dwoeny-uit-hattem-en-busje-aan-boord-hijsen-in-lochem-
gaat-mis%7Ea528d804/
Views: 29.073

Gemist? 9 jaar cel geëist voor dood Dwoëny uit Hattem en busje aan boord hijsen in
Lochem gaat mis
[…] De Volkswagen Transporter kwam niet op het schip, maar in het Twentekanaal terecht. Zorgstrijd
Lelystad - St Jansdal Lelystad weigert foto’s te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van
particuliere specialistische klinieken in en om Lelystad. Het ziekenhuis doet dat vanwege concurrentie. De
Lelystadse huisartsenvereniging en de […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/gemist-9-jaar-cel-geeist-voor-dood-dwoeny-uit-hattem-en-busje-aan-boord-hijsen-in-
lochem-gaat-mis~a528d804/
Views: 3.398

Woede in Lelystad: St Jansdal weigert bloedprikken en foto`s voor patiënten
`concurrerende´ klinieken (De Stentor Flevoland)
St Jansdal Lelystad weigert foto`s te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van particuliere specialistische
klinieken in en om Lelystad. De Lelystadse huisartsenvereniging en de klinieken zelf zijn verbijsterd. `Dit is niet in het
belang van de patiënt.´

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24414227
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St Jansdal Lelystad prikt geen bloed en maakt geen foto´s voor patiënten
`concurrerende´ klinieken (De Stentor Flevoland)
St Jansdal Lelystad weigert diagnostiek te doen voor patiënten van particuliere specialistische klinieken in en om Lelystad.
`Te gek voor woorden´, duurder en niet in het belang van de patiënt, vindt de Lelystadse huisartsenvereniging. Eén van
die particuliere klinieken, Reumazorg ZWN, heeft aan de bel getrokken bij de Nederlandse Zorg […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24413982

Woede in Lelystad: St Jansdal weigert bloedprikken en foto's voor patiënten
'concurrerende' klinieke
‘Te gek voor woorden en duurder’, reageert de Lelystadse huisartsenvereniging op het besluit van St Jansdal. Eén van de
particuliere klinieken, Reumazorg ZWN, heeft aan de bel getrokken bij de Nederlandse Zorg Autoriteit en
mededingingswaakhond ACM. ,,Dit neigt naar misbruik van marktmacht.’’

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1384908/woede-in-lelystad-st-jansdal-weigert-bloedprikken-en-fotos-voor-
patienten-concurrerende-klinieke

Woede in Lelystad: St Jansdal weigert bloedprikken en foto's voor patiënten
‘concurrerende’ klinieken
Caspar van Oirschot
St Jansdal Lelystad weigert foto's te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van particuliere
specialistische klinieken in en om Lelystad. De Lelystadse huisartsenvereniging en de klinieken zelf zijn
verbijsterd. ‘Dit is niet in het belang van de patiënt.’ ‘Te gek voor woorden en duurder’, reageert de
Lelystadse […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/woede-in-lelystad-st-jansdal-weigert-bloedprikken-en-foto-s-voor-patienten-
concurrerende-klinieken~a49d4b3f/
Views: 3.398

St Jansdal Lelystad prikt geen bloed en maakt geen foto’s voor patiënten
‘concurrerende’ klinieken
Caspar van Oirschot
St Jansdal Lelystad weigert diagnostiek te doen voor patiënten van particuliere specialistische klinieken in en
om Lelystad. ‘Te gek voor woorden’, duurder en niet in het belang van de patiënt, vindt de Lelystadse
huisartsenvereniging. Eén van die particuliere klinieken, Reumazorg ZWN, heeft aan de bel getrokken bij de
Nederlandse Zorg […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/st-jansdal-lelystad-prikt-geen-bloed-en-maakt-geen-foto-s-voor-patienten-
concurrerende-klinieken~a49d4b3f/
Views: 3.398

GJ Bonte
"Eerst doet het St. Jansdal aan "Cherry Picking", waar het de medisch specialisten betreft, vooral door toedoen van de
medische staf. Wat de argumenten waren om de anderen te weigeren is volstrekt onduidelijk. Waarschijnlijk mochten ze
niet al te lastig zijn, en een niet te grote mond hebben. En als dan de geweigerde medisch specialisten uit […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/artsen-verwijten-st-jansdal-misbruik-van-marktmacht.htm

St Jansdal opent prikposten voor Flevolandse trombosepatiënten
Dronten - Ziekenhuis St Jansdal gaat nu ook trombosezorg aanbieden in Lelystad, Dronten en Zeewolde. Eerder al stapte
het Harderwijkse ziekenhuis in het gat dat zorgverlener AtalMedial achterliet in Swifterbant, waar de prikpost voor
trombosepatiënten vorige maand plotseling gesloten werd.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/58990197/st-jansdal-opent-prikposten-voor-flevolandse-
trombosepatienten.html

St Jansdal opent prikposten voor Flevolandse trombosepatiënten (De Stentor
Flevoland)
Ziekenhuis St Jansdal gaat nu ook trombosezorg aanbieden in Lelystad, Dronten en Zeewolde. Eerder al stapte het
Harderwijkse ziekenhuis in het gat dat zorgverlener AtalMedial achterliet in Swifterbant, waar de prikpost voor
trombosepatiënten vorige maand plotseling gesloten werd.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24404312
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St Jansdal opent prikposten voor Flevolandse trombosepatiënten
Ziekenhuis St Jansdal gaat nu ook trombosezorg aanbieden in Lelystad, Dronten en Zeewolde. Eerder al
stapte het Harderwijkse ziekenhuis in het gat dat zorgverlener AtalMedial achterliet in Swifterbant, waar de
prikpost voor trombosepatiënten vorige maand plotseling gesloten werd. Het ziekenhuis heeft een
telefoonnummer opengesteld waar […]

  https://www.ad.nl/lelystad/st-jansdal-opent-prikposten-voor-flevolandse-trombosepatienten%7Eab5318eb/
Views: 28.609

St Jansdal opent prikposten voor Flevolandse trombosepatiënten
Ziekenhuis St Jansdal gaat nu ook trombosezorg aanbieden in Lelystad, Dronten en Zeewolde. Eerder al
stapte het Harderwijkse ziekenhuis in het gat dat zorgverlener AtalMedial achterliet in Swifterbant, waar de
prikpost voor trombosepatiënten vorige maand plotseling gesloten werd. Het ziekenhuis heeft een
telefoonnummer opengesteld waar […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/st-jansdal-opent-prikposten-voor-flevolandse-trombosepatienten~ab5318eb/
Views: 3.367

St Jansdal weigert derde partijen diagnostiek - Actueel - Skipr
De strijd om de patiënt in Flevoland gaat onverminderd door. In een brief aan de huisartsen laat St Jansdal weten geen
diagnostiek te zullen leveren aan andere curatieve zorgaanbieders in en rond Lelystad. Misbruik van marktmacht, stellen
de betrokken aanbieders. St Jansdal noemt de aantijging ongegrond, maar onthoudt zich verder van commentaar […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1379116/st-jansdal-weigert-derde-partijen-diagnostiek-actueel-skipr

St Jansdal weigert derde partijen diagnostiek
De strijd om de patiënt in Flevoland gaat onverminderd door. In een brief aan de huisartsen laat St Jansdal weten geen
diagnostiek te zullen leveren aan andere curatieve zorgaanbieders in en rond Lelystad. Misbruik van marktmacht, stellen
de betrokken aanbieders. St Jansdal noemt de aantijging ongegrond, maar onthoudt zich verder van commentaar […]

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-weigert-derde-partijen-diagnostiek/

Trombosezorg St Jansdal is er alleen voor mensen die zelf naar de prikpost kunnen
komen
Dronten - Patiënten die zich willen aanmelden bij de Trombosezorg van het St Jansdal-ziekenhuis uit Harderwijk, moeten
zelf...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/58976889/trombosezorg-st-jansdal-is-er-alleen-voor-mensen-die-zelf-
naar-de-prikpost-kunnen-komen.html

Trombosezorg St Jansdal is er alleen voor mensen die zelf naar de prikpost kunnen
komen - DeDrontena
DRONTEN - Patiënten die zich willen aanmelden bij de Trombosezorg van het St Jansdal-ziekenhuis uit Harderwijk, moeten
zelf zorgen dat hun dossier naar Harderwijk gaat. De trombosedienst stapt volgend jaar in Dronten en Swifterbant over
van de arm- op de vingerprik.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/1377687/trombosezorg-st-jansdal-is-er-alleen-voor-mensen-die-zelf-naar-de-
prikpost-kunnen-komen-dedrontena

Trombosezorg St Jansdal is er alleen voor mensen die zelf naar de prikpost kunnen
komen
DRONTEN - Patiënten die zich willen aanmelden bij de Trombosezorg van het St Jansdal-ziekenhuis uit Harderwijk,
moeten zelf zorgen dat hun dossier naar Harderwijk gaat. De trombosedienst stapt volgend jaar in Dronten en
Swifterbant over van de arm- op de vingerprik. De trombosedienst van St Jansdal is uitsluitend bedoeld voor mensen
die zelf […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/trombosezorg-st-jansdal-is-er-alleen-voor-mensen-die-zelf-naar-de-prikpost-kunnen-
komen
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Wethouder over Drontense verloskamer in Harderwijk: ,,Het kàn gewoon niet”
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal heeft het idee geopperd om een kraamkamer in Harderwijk tot grondgebied van
Dronten te verklaren. Kinderen die daar geboren worden, zouden dan Dronten als geboorteplaats krijgen.
Wethouder Peter van Bergen zei gisteravond in antwoord op vragen van GroenLinks dat dit onmogelijk is. De
wethouder herinnerde eraan dat […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/wethouder-over-drontense-verloskamer-in-harderwijk-het-kan-gewoon-niet

Zilveren Kruis heeft geen problemen met ´verwijsbrief´ van ziekenhuis St Jansdal
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis roept het Lelystadse ziekenhuis St Jansdal niet tot de orde naar aanleiding van een
opmerkelijke brief aan huisartsen in de regio, waarmee het ziekenhuis probeerde het verwijsgedrag van huisartsen te
beïnvloeden, zo bericht Omroep Flevoland. In de brief verklaart het ziekenhuis...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/58970512/zilveren-kruis-heeft-geen-problemen-met-verwijsbrief-van-
ziekenhuis-st-jansdal.html

St Jansdal weigert derde partijen diagnostiek
Philip van de Poel
De strijd om de patiënt in Flevoland gaat onverminderd door. In een brief aan de huisartsen laat St Jansdal weten geen
diagnostiek te zullen leveren aan andere curatieve zorgaanbieders in en rond Lelystad. Misbruik van marktmacht, stellen
de betrokken aanbieders. St Jansdal noemt de aantijging ongegrond, maar onthoudt zich verder van commentaar […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37974-st-jansdal-weigert-derde-partijen-diagnostiek-.html

VOS Googelt voor oudere in Veluws zorgland
Sacha Wunderink
[…] Deze mensen zijn allemaal aangewezen op dezelfde huisartsenpost. Namelijk die in het ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk. En volgens VOS-projectleider Inez Nieland-van der Mark juichen de huisartsen en artsen
op de spoedeisende hulp het nieuwe initiatief toe. ,,Zij kunnen gebruik maken van het VOS als ze op zoek
zijn naar een plekje voor […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/vos-googelt-voor-oudere-in-veluws-zorgland~a810a5cd/  Views: 3.379

St Jansdal probeert verwijsgedrag van huisartsen in Flevoland te sturen
Ziekenhuis St Jansdal heeft de huisartsen in Flevoland een brief gestuurd, waarin staat dat het ziekenhuis niet meewerkt
aan onderzoeken die worden gedaan door derden. Dus als huisartsen ervoor kiezen om hun patiënten naar andere
specialisten te verwijzen dan die van St Jansdal, dan verleent het ziekenhuis...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/58943291/st-jansdal-probeert-verwijsgedrag-van-huisartsen-in-
flevoland-te-sturen.html

Artsen verwijten St Jansdal misbruik van marktmacht
Ilse Kleijne
Ziekenhuis St Jansdal zal geen diagnostische diensten leveren aan zbc’s die zich vestigen in Lelystad. Dat ontstemt
artsen van Reumazorg Zuid-West Nederland (RZWN), die vinden dat St Jansdal zijn marktmacht misbruikt en de vrije
artsenkeuze voor patiënten in Flevoland belemmert. Zij vragen toezichthouders NZa en ACM om dit te toetsen […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/artsen-verwijten-st-jansdal-misbruik-van-marktmacht.htm
Views: 3.230

Artsen verwijten St Jansdal misbruik van marktmacht
Ilse Kleijne
Ziekenhuis St Jansdal zal geen diagnostische diensten leveren aan zbc’s die zich vestigen in Lelystad. Dat ontstemt
artsen van Reumazorg Zuid-West Nederland (RZWN), die vinden dat St Jansdal zijn marktmacht misbruikt en de vrije
artsenkeuze voor patiënten in Flevoland belemmert. Zij vragen toezichthouders NZa en ACM om dit te toetsen […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/artsen-verwijten-st-jansdal-misbruik-van-marktmacht.htm
Views: 3.230
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Verzekeraar grijpt niet in bij St Jansdal
Omroep Flevoland

St Jansdal heeft huisartsen in Lelystad, Dronten en Urk een brief gestuurd waarin staat dat het ziekenhuis niet
meewerkt aan onderzoek dat wordt aangevraagd door een behandelaar van buiten het ziekenhuis. Het gaat dan
alleen om de specialismen die het ziekenhuis zelf ook in huis heeft, zoals orthopedie en kaakchirurgie. Als
huisartsen hun pati […]

  http://youtube.com/watch?v=FBqW29a27w0  Views: 2.449

Verzekeraar grijpt niet in bij St Jansdal
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis grijpt niet in bij het Lelystadse ziekenhuis St Jansdal naar aanleiding van een opmerkelijke
brief aan huisartsen in de regio. In die brief verklaart het ziekenhuis niet mee te werken aan zogenoemde diagnostiek
voor patiënten die bij een specialist buiten het ziekenhuis onder behandeling zijn […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/verzekeraar-grijpt-niet-in-bij-st-jansdal/3038028

Ambulance prio1 naar st jansdal
Stijn foppen

Ambulance prio1 naar st jansdal

  http://youtube.com/watch?v=KbBMTIG4JeI

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad blijft luis in de pels
Lelystad - Sinds 1 maart staat er ‘Ziekenhuis St Jansdal’ op de gevel van het ziekenhuis in Lelystad. De eerste
poli’s draaien, de open dag was een succes… en op de achtergrond wordt druk gesproken over hoe in Lelystad
een volwaardig ziekenhuis kan blijven bestaan. Hoe gaat het met Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad? ‘We
gaan nog […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1003113/stichting-behoud-ziekenhuis-lelystad-blijft-luis-in-de-pels.html  Views: 441
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