
Berichten
Urologen Ziekenhuis Amstelland toegetreden tot het Prostaatkankernetwerk
Nederland
Amstelveen - De urologen van Ziekenhuis Amstelland zijn onlangs toegetreden tot dit netwerk, waar Noordwest
Ziekenhuisgroep, Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van Leeuwenhoek, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne
Gasthuis en Ziekenhuis St Jansdal nauw...

  https://drimble.nl/regio/noord-holland/amstelveen/73352070/urologen-ziekenhuis-amstelland-toegetreden-tot-het-
prostaatkankernetwerk-nederland.html

Urologen Ziekenhuis Amstelland toegetreden tot het Prostaatkankernetwerk
Nederland
Amsterdam - De urologen van Ziekenhuis Amstelland zijn onlangs toegetreden tot dit netwerk, waar Noordwest
Ziekenhuisgroep, Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van Leeuwenhoek, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne
Gasthuis en Ziekenhuis St Jansdal nauw...

  https://drimble.nl/regio/noord-holland/amsterdam/73352069/urologen-ziekenhuis-amstelland-toegetreden-tot-het-
prostaatkankernetwerk-nederland.html

Voorwaarden regiotaxi wijzigen voor Lelystedelingen met Wmo-regiotaxipas
[…] Niet meer met regiotaxi naar ziekenhuis Ook kon gebruik gemaakt worden van de regiotaxi om naar het
Flevoziekenhuis in Almere en het St Jansdal in Harderwijk te reizen. Deze bestemmingen waren specifiek
toegevoegd omdat inwoners van Lelystad, ten tijde van het faillissement van MC Zuiderzee, geen gebruik
konden maken van het ziekenhuis […]

  https://flevopost.nl/artikel/1142740/voorwaarden-regiotaxi-wijzigen-voor-lelystedelingen-met-wmo-regiotaxipas.html
Views: 570

Nederland vijf weken op slot; dit zijn alle maatregelen
[…] Ook het St Jansdal in Harderwijk, Rijnstate in Arnhem en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen
stellen dat er nog geen verloven worden ingetrokken. “Maar ook dat kan morgen anders zijn”, reageert de
woordvoerder van het St Jansdal. Bezetting niet rond Kirsten de Haan, verpleegkundige van het Nijmeegse
CWZ die met een emotioneel betoog

  https://rn7.nl/heumen/nederland-vijf-weken-op-slot-dit-zijn-alle-maatregelen

Gelderse ziekenhuizen worstelen met kerstroosters
[…] Ook het St Jansdal in Harderwijk, Rijnstate in Arnhem en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen
stellen dat er nog geen verloven worden ingetrokken. “Maar ook dat kan morgen anders zijn”, reageert de
woordvoerder van het St Jansdal. Bezetting niet rond Kirsten de Haan, verpleegkundige van het Nijmeegse
CWZ die met een emotioneel betoog

  https://rn7.nl/nieuws/gelderse-ziekenhuizen-worstelen-met-kerstroosters

Gelderse ziekenhuizen worstelen met kerstroosters
[…] Ook het St Jansdal in Harderwijk, Rijnstate in Arnhem en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen
stellen dat er nog geen verloven worden ingetrokken. “Maar ook dat kan morgen anders zijn”, reageert de
woordvoerder van het St Jansdal. Bezetting niet rond Kirsten de Haan, verpleegkundige van het Nijmeegse
CWZ die met een emotioneel betoog

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6601525/Gelderse-ziekenhuizen-worstelen-met-kerstroosters  Views: 5.498

Gelderse ziekenhuizen worstelen met kerstroosters
[…] Ook het St Jansdal in Harderwijk, Rijnstate in Arnhem en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen stellen dat
er nog geen verloven worden ingetrokken. “Maar ook dat kan morgen anders zijn”, reageert de woordvoerder van het St
Jansdal. Bezetting niet rond Kirsten de Haan, verpleegkundige van het Nijmeegse CWZ die met een emotioneel betoog

  https://www.rtvarnhem.nl/nieuws/6601525-gelderse-ziekenhuizen-worstelen-met-kerstroosters
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Gelderse ziekenhuizen worstelen met kerstroosters
Omroep Gelderland
[…] Ook het St Jansdal in Harderwijk, Rijnstate in Arnhem en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen
stellen dat er nog geen verloven worden ingetrokken. “Maar ook dat kan morgen anders zijn”, reageert de
woordvoerder van het St Jansdal. Bezetting niet rond Kirsten de Haan, verpleegkundige van het Nijmeegse
CWZ die met een emotioneel betoog

  https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6601525-gelderse-ziekenhuizen-worstelen-met-kerstroosters

Gewijzigde voorwaarden Regiotaxi Flevoland per 1 januari 2021
[…] ziekenhuis Ook kon gebruik gemaakt worden van de regiotaxi om naar het Flevoziekenhuis in Almere en het
St. Jansdal in Harderwijk te reizen. Deze bestemmingen waren specifiek […] Meer informatie over de
pendeldienst is te vinden via

  https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/December/Gewijzigde-voorwaarden-Regiotaxi-Flevoland-per-1-januari-
2021.html

Minister verwacht dit jaar oplossing voor compensatie St Jansdal
Lelystad - Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) verwacht dat de zorgverzekeraars en het ziekenhuis St...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/73297466/minister-verwacht-dit-jaar-oplossing-voor-compensatie-st-
jansdal.html

Minister spreekt zorgverzekeraars en St Jansdal over financiële nood
De financiële tegenwind van ziekenhuis St Jansdal heeft de aandacht van minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. ´Ik
heb contact gehad met het ziekenhuis en de zorgverzekeraars. Zij hebben mij beiden laten weten dat ze constructief in
gesprek zijn met elkaar om tot een oplossing...

  https://drimble.nl/gezondheid/algemeen/73293964/minister-spreekt-zorgverzekeraars-en-st-jansdal-over-financiele-
nood.html

Minister spreekt zorgverzekeraars en St Jansdal over financiële nood
Samira Ahli
De financiële tegenwind van ziekenhuis St Jansdal heeft de aandacht van minister Tamara van Ark voor
Medische Zorg. ‘Ik heb contact gehad met het ziekenhuis en de zorgverzekeraars. Zij hebben mij beiden laten
weten dat ze constructief in gesprek zijn met elkaar om tot een oplossing te komen’, schrijft ze in reactie op
vragen van het […]

  https://www.zorgvisie.nl/minister-spreekt-zorgverzekeraars-en-st-jansdal-over-financiele-nood/  Views: 2.122

Minister spreekt zorgverzekeraars en St Jansdal over financiële nood
De financiële tegenwind van ziekenhuis St Jansdal heeft de aandacht van minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. ‘Ik
heb contact gehad met het ziekenhuis en de zorgverzekeraars. Zij hebben mij beiden laten weten dat ze constructief in
gesprek zijn met elkaar om tot een oplossing te komen’, schrijft ze in reactie op vragen van het […]

  https://ziekenhuismanagement.nl/nieuwsr/139774/Minister-spreekt-zorgverzekeraars-en-St-Jansdal-over-financile-nood

Nieuwbouw radiologie, polikliniek en kleedkamers OK St Jansdal Harderwijk
opgeleverd
[…]   Met de oplevering bereikt St Jansdal een belangrijke mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw
gelukkig goed doorgaan en is alles volgens schema verlopen. Het nieuwbouw- en renovatieproject van St Jansdal
verbindt twee bestaande vleugels van het ziekenhuis met elkaar. Op de begane grond bevindt zich de afdeling
radiologie met onder ander

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/nieuwbouw-radiologie-polikliniek-en-kleedkamers-ok-st-jansdal-harderwijk-
opgeleverd
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Nieuwbouw radiologie, polikliniek en kleedkamers OK St Jansdal Harderwijk
opgeleverd
Harderwijk - De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op dinsdag 8
december door de bouwers overgedragen aan het St Jansdal.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73259756/nieuwbouw-radiologie-polikliniek-en-kleedkamers-ok-st-
jansdal-harderwijk-opgeleverd.html

Hoge nood: hier vind je openbare toiletten in Harderwijk
Nicole Berkouwer
[…] ontdekken? Van station tot wijkcentrum Ben je net buiten het centrum? Dan vind je hier openbare toiletten
buiten het centrum van Harderwijk: station Harderwijk ziekenhuis St Jansdal BP tankstation sportcomplex De
Sypel Wijkontmoetingscentrum de Aanleg De Kiekmure Gamma Harderwijk Vind je het makkelijk om altijd en
overal een openbaar toilet in de

  https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/mysteries/openbare-toiletten-wc-harderwijk~103710/  Views: 11.990

Nieuwbouw St Jansdal opgeleverd
Nijkerk - De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op dinsdag 8 december
door de bouwers overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal een belangrijke mijlpaal. Met de
nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/73237973/nieuwbouw-st-jansdal-opgeleverd.html

Nieuwbouw St Jansdal opgeleverd
Aalt Guliker
De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op dinsdag 8
december door de bouwers overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal een
belangrijke mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens
schema verlopen […]

  https://www.nijkerkerveen.org/nieuwbouw-st-jansdal-opgeleverd/

Nieuwbouw ziekenhuis St Jansdal opgeleverd
Harderwijk - De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op dinsdag
8 december door de bouwers overgedragen aan St Jansdal in Harderwijk. Met de oplevering bereikt het
ziekenhuis een belangrijke mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is
alles volgens schema verlopen […]

  https://flevopost.nl/artikel/1142281/nieuwbouw-ziekenhuis-st-jansdal-opgeleverd.html  Views: 624

Nieuwbouw St Jansdal opgeleverd
Zeewolde - De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op dinsdag 8
december door de bouwers overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal een belangrijke
mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/73232860/nieuwbouw-st-jansdal-opgeleverd.html

Nieuwbouw St Jansdal opgeleverd
Harderwijk - De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op dinsdag 8
december door de bouwers overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal een belangrijke
mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73230590/nieuwbouw-st-jansdal-opgeleverd.html
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Patiënten vanaf 21 december welkom in nieuwbouw St Jansdal Harderwijk
Ingrid Willems
De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers van de OK van ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk is klaar. Vanaf 21 december kunnen patiënten in het nieuwe onderkomen, dat twee
bestaande vleugels van het ziekenhuis met elkaar verbindt, terecht. De afdeling radiologie is onder meer
voorzien van twee MRI's, een […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/patienten-vanaf-21-december-welkom-in-nieuwbouw-st-jansdal-harderwijk~af2cf953/
Views: 3.546

Eerste project nieuwbouw St Jansdal afgerond
HARDERWIJK - De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn door
de bouwers overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal een belangrijke mijlpaal. Het
nieuwbouw- en renovatieproject van St Jansdal verbindt twee bestaande vleugels van het ziekenhuis met
elkaar […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1030985/eerste-project-nieuwbouw-st-jansdal-afgerond

Nieuwbouw St Jansdal opgeleverd
Ely Hackmann
HARDERWIJK – De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn op
dinsdag 8 december door de bouwers overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal
een belangrijke mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens
schema verlopen […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/151100/nieuwbouw-st-jansdal-opgeleverd/  Views: 1.112

Nieuwbouw St Jansdal opgeleverd
HARDERWIJK - De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn door
de bouwers overgedragen aan het St Jansdal in Harderwijk. Met de oplevering bereikt het ziekenhuis een
belangrijke mijlpaal. Met de nodige maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens
schema verlopen […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6566690/Nieuwbouw-St-Jansdal-opgeleverd  Views: 5.331

Nieuwbouw St Jansdal opgeleverd
Erik Elbers
De nieuwbouw van de radiologie, poliruimtes van de cardiologie en kleedkamers OK zijn door de bouwers
overgedragen aan het St Jansdal. Met de oplevering bereikt St Jansdal een belangrijke mijlpaal. Met de nodige
maatregelen kon de bouw gelukkig goed doorgaan en is alles volgens schema verlopen. Het nieuwbouw- en
renovatieproject van St Jansdal […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/nieuwbouw-st-jansdal-opgeleverd/

Steun decemberactie St Jansdal voor voedselbank
St Jansdal waardeert alle steun vanuit de samenleving tijdens de coronacrisis en omarmt de actie voor de
Voedselbank die ic-verpleegkundige Rachida Rahou bedacht […] Op de website stjansdal.nl/voedselbank staat
een handige boodschappenlijst. De donatie komt terecht bij mensen die dat nodig hebben. Lid Raad van Bestuur
Arend Jan Poelarends start […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/steun-decemberactie-st-jansdal-voor-voedselbank

‘Social Impect’ belangrijk voor pensioenfondsen
[…] In de cure was dat onder andere bij het MC Zuiderzee toen het Sint Jansdal Ziekenhuis dat had
overgenomen. In de care was ik betrokken bij zorginstellingen in de GHZ, GGZ en VVT. Alles bij elkaar een hele
mooie ervaring om mee te nemen naar mijn huidige functie als fondsmanager bij het Achmea Dutch Health
Care Property Fund, het zorgvastgoedfonds

  https://www.ivvd.nl/social-impect-belangrijk-voor-pensioenfondsen/
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Steun decemberactie St Jansdal voor voedselbank
Harderwijk - St Jansdal waardeert alle steun vanuit de samenleving tijdens de coronacrisis en omarmt de actie voor de
Voedselbank die ic-verpleegkundige Rachida Rahou bedacht.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73214786/steun-decemberactie-st-jansdal-voor-voedselbank.html

Harderwijkse buslijn op de schop: dit moet je weten
Nicole Berkouwer
[…] En niet voor even, maar voor maanden! Indebuurt ... Naar ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk: dit ben je kwijt
aan parkeerkosten Moet je naar het ziekenhuis? Dan kan dit een duur bezoek worden. Parkeren bij een
ziekenhuis kan beh... adv.

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/harderwijk-buslijn-dienstregeling~103508/  Views: 11.978

Deze bril moet een burn-out bij onze verpleegkundigen voorkomen: `Ik voel me
helemaal zen`
Harderwijk - Alsof je in het bassin tussen de zwemmende dolfijnen zit. Met rustgevende muziek op de achtergrond. Of dat
je naar de sterrenhemel staart en wegdroomt. ,,Ik word helemaal zen van de beelden”, zegt Henriëtte Keijl,
verpleegkundige op de spoedeisende hulp van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73197579/deze-bril-moet-een-burn-out-bij-onze-verpleegkundigen-
voorkomen-ik-voel-me-helemaal-zen.html

Deze bril moet een burn-out bij onze verpleegkundigen voorkomen: ‘Ik voel me
helemaal zen’
Ingrid Willems
[…] Of dat je naar de sterrenhemel staart en wegdroomt. ,,Ik word helemaal zen van de beelden”, zegt
Henriëtte Keijl, verpleegkundige op de spoedeisende hulp van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De
beelden waarop ze doelt, zijn te zien op een virtual reality bril. Steeds meer ziekenhuizen zien de voordelen
van de zogenoemde VRelax-bril voor hu

  https://www.destentor.nl/veluwe/deze-bril-moet-een-burn-out-bij-onze-verpleegkundigen-voorkomen-ik-voel-me-
helemaal-zen~a1a321a9/
Views: 3.559

Virtual-realitybril neemt stress weg bij verpleegkundige Henriëtte uit Wezep: ’Ik voel
me helemaal zen’
Ingrid Willems
[…] Of dat je naar de sterrenhemel staart en wegdroomt. ,,Ik word helemaal zen van de beelden”, zegt
Heriëtte Keijl, verpleegkundige op de spoedeisende hulp van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Gratis
onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan! Log in of maak een account aan en mis niks meer van de
sterren. Ja, ik wil gratis onbeperkt toegang

  https://www.destentor.nl/veluwe/virtual-realitybril-neemt-stress-weg-bij-verpleegkundige-henriette-uit-wezep-ik-voel-me-
helemaal-zen~a1a321a9/
Views: 3.559

Personeel van ziekenhuizen geholpen met virtualrealitybril
Ingrid Willems
[…] Of dat je naar de sterrenhemel staart en wegdroomt. ,,Ik word helemaal zen van de beelden", zegt Henriëtte
Keijl, verpleegkundige op de spoedeisende hulp van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. HARDERWIJK De
beelden waarop ze doelt, zijn te zien op een virtualrealitybril. Steeds meer ziekenhuizen zien de voordelen van
de zogenoemde VRelax-bril […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201210-12508009 - de Stentor

Roeleen Kapitein specialist longverpleegkunde bij ZONL
[…] op termijn kijken of ze in het verlengde van de samenwerking met de ISALA ziekenhuizen ook contact kan
leggen met het Antonius Ziekenhuis in Sneek en het ziekenhuis St Jansdal Lelystad, Harderwijk en Dronten. Al
met al een bont takenpakket met volop kansen. Roeleen: 'Ik denk dat ZONL in deze regio vrij bijzonder is met
een eigen Specialist […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1141683/roeleen-kapitein-specialist-longverpleegkunde-bij-zonl.html  Views: 565

NEUTRAAL
11/12/2020
00:22
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
10/12/2020
16:15
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
10/12/2020
12:11
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
10/12/2020
11:30
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
10/12/2020
11:30
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
10/12/2020
08:32
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
09/12/2020
09:17
1 week geleden
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73214786/steun-decemberactie-st-jansdal-voor-voedselbank.html
https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/harderwijk-buslijn-dienstregeling~103508/
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73197579/deze-bril-moet-een-burn-out-bij-onze-verpleegkundigen-voorkomen-ik-voel-me-helemaal-zen.html
https://www.destentor.nl/veluwe/deze-bril-moet-een-burn-out-bij-onze-verpleegkundigen-voorkomen-ik-voel-me-helemaal-zen~a1a321a9/
https://www.destentor.nl/veluwe/virtual-realitybril-neemt-stress-weg-bij-verpleegkundige-henriette-uit-wezep-ik-voel-me-helemaal-zen~a1a321a9/
https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201210-12508009
https://denoordoostpolder.nl/artikel/1141683/roeleen-kapitein-specialist-longverpleegkunde-bij-zonl.html
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