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Kort zorgnieuws: Informatiestandaard geboortezorg; Toekomstbestendig lab, en meer
Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe informatiestandaard geboortezorg en
toekomstbestendige apparatuur voor het lab van Ziekenhuis Rivierenland. Verder ook

Nieuws

lelystad.nieuws.nl  20 mei 2022 13:46

Partneravond over borstkanker
Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni 2022 een avond voor
partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om erkenning,

Nieuws
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Partneravond over borstkanker
Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni 2022 een avond voor
partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om erkenning,

Nieuws
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Partneravond over borstkanker | Al het nieuws uit Harderwijk
Deel je nieuws Lokaal Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni
2022 een avond voor partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is

Nieuws
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Partneravond over borstkanker
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni 2022 een avond voor
partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om

Nieuws

harderwijksezaken.nl  20 mei 2022 08:00

Vrouwencentrum uniek voor de regio: alle zorg op één locatie
Door Marco Jansen - Donderdag 12 mei is het Vrouwencentrum gestart op de nieuwe locatie aan
de Wethouder Jansenlaan 340, tegenover het Ziekenhuis St Jansdal, een ideale locatie,

Nieuws
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Vrouwencentrum uniek voor de regio: alle zorg op één locatie
Door Marco Jansen - Donderdag 12 mei is het Vrouwencentrum gestart op de nieuwe locatie aan
de Wethouder Jansenlaan 340, tegenover het Ziekenhuis St Jansdal, een ideale locatie,
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Kort zorgnieuws: Informatiestandaard geboortezorg; Toekomstbestendig lab, en meer
Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet
allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal

Nieuws

zeewolde-actueel.nl  19 mei 2022 16:44

Partneravond over borstkanker
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni 2022
een avond voor partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om

Nieuws

drimble.nl  18 mei 2022 15:51

St Jansdal maakt wifi-netwerk toekomstproof met Axians en Aruba
Nieuwegein - Het ziekenhuis verlengt hiervoor de samenwerking met huidige partner Axians. Die ICT-
dienstverlener uit Nieuwegein gaat het wifi-netwerk op alle locaties vernieuwen.
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pw.nl  18 mei 2022 08:15

Opwijrda-prijs 2021 voor onderzoek risico’s pemetrexed-behandeling
Heidi van de Bruinhorst, student farmacie Universiteit Utrecht, heeft de Opwijrda-prijs 2021
gewonnen voor haar artikel 'Cumulatieve dosis pemetrexed verhoogt risico op

Blog

Willemijn van Iersel fieldmanager.nl  17 mei 2022 00:00

Groene transfers
De lente kennen we in onze sector natuurlijk allemaal als het groei seizoen. Bloemen, planten en bomen zijn niet
het enige wat groeit, ook carrieres groeien. Onderdeel van deze
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Groene transfers
Planten en bomen zijn niet het enige in de sector dat groeit. Ook carrières groeien en ontwikkelen
zich. In deze nieuwe rubriek een overzicht van de meest recente transfers. Ook
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