
Berichten
Burgernet-melding in Harderwijk 08/10/2019 21:33
Harderwijk - Vermist omg ZKH St Jansdal: man, 55jr, blank, bril, snor, grijs haar, grote donkere jas, joggingsbroek, mitella
linkerarm, verband. Tips? Bel nu 112 Deze melding van Burgernet is gedaan voor de gemeente(n): Harderwijk 08/10/2019
21:33...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63288532/burgernet-melding-in-harderwijk-08102019-2133.html

Ziekenhuis St Jansdal staat er financieel goed voor
Haederwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal, met locaties in Harderwijk en Lelystad, staat op de negende plaats
in de BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2019, die dinsdag is verschenen In 2018 behoorde St Jansdal nog tot één
van de veertien ziekenhuizen in de gevarenzone. Die situatie is verleden tijd. Het ziekenhuis is gestegen van
plaats 51 naar een

  https://flevopost.nl/artikel/1052045/ziekenhuis-st-jansdal-staat-er-financieel-goed-voor.html  Views: 460

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
Harderwijk - De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van
BDO Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in
2018 stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van de landelijke...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/63281809/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-
ziekenhuizen-in-zwaar-weer.html

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer (De Stentor Kampen)
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO
Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018
stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van de landelijke ranglijst met 64 ziekenhuizen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24952571

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO
Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018
stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van de landelijke ranglijst met 64 ziekenhuizen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/deventer/1851460/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-ziekenhuizen-
in-zwaar-weer

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
Hanne Koops
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van
BDO Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar
een 9 in 2018 stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van de landelijke ranglijst met 64 ziekenhuizen
[…]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-ziekenhuizen-in-zwaar-
weer~a17556dc/
Views: 3.555
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Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
De Stentor Vechtdal
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO
Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018
stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van

  https://dalfsen.nieuws.nl/knipsels/15945/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-ziekenhuizen-in-
zwaar-weer/
Views: 845

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
De Stentor – Salland
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO
Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018
stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van

  https://raalte.nieuws.nl/knipsels/7313/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-ziekenhuizen-in-zwaar-
weer/
Views: 904

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
De Stentor Vechtdal
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO
Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018
stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van

  https://hardenberg.nieuws.nl/knipsels/9419/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-ziekenhuizen-in-
zwaar-weer/
Views: 904

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
De Stentor Veluwe
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO
Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018
stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/23548/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-ziekenhuizen-in-
zwaar-weer/
Views: 845

Ziekenhuizen Oost- Nederland financieel sterk, landelijk elf ziekenhuizen in zwaar
weer
De Stentor Veluwe
De ziekenhuizen in onze regio staan er financieel goed voor, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest van BDO
Accountants. Het beste cijfer is voor het St. Jansdal in Harderwijk, dat van een rapportcijfer 5 in 2017 naar een 9 in 2018
stijgt. Daarmee staat het ziekenhuis op plek 9 van

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/32516/ziekenhuizen-oost-nederland-financieel-sterk-landelijk-elf-ziekenhuizen-in-
zwaar-weer/
Views: 904

Elf ziekenhuizen in financiële gevarenzone, waaronder CWZ in Nijmegen
[…] Een 10 voor Winterswijk Zes ziekenhuizen in ons land krijgen een 10 als beoordeling, waaronder
Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Ook St. Jansdal, Rijnstate, Slingeland, Rivierenland, De
Gelderse Vallei en de Gelre ziekenhuizen krijgen een positief cijfer. Academische ziekenhuizen zijn niet
meegenomen in het onderzoek […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2426526/Elf-ziekenhuizen-in-financiele-gevarenzone-waaronder-CWZ-in-
Nijmegen
Views: 4.926
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Zilveren Kruis betaalt mee aan snelle opvang ouderen
[…] De zorgmanagers zijn onderdeel van Medicanus, de huisartsenpost voor de Noord Veluwe en Zeewolde
welke is gevestigd in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De managers vormen de schakel tussen de
huisartsengroepen en de buitenwereld. Ook dit moet zorgen voor het ontlasten van huisartsen. Om dat te
bereiken krijgt onder meer het Centrum voor Jeugd

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorg/zilveren-kruis-betaalt-mee-aan-snelle-opvang-ouderen-647697

Wim Zevering
[…] Als je dus het gehele plaatje bekijkt, dan is het voorstel van de NVZ écht onvoldoende.’ Lid actiecomité 'goede cao =
goede zorg', ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk

  https://www.skipr.nl/actueel/id39922-nvz-bonden-moeten-ons-cao-voorstel-voorleggen-aan-leden-.html

Nieuwe maag-, darm- en leverkliniek in Lelystad
[…] Aan deze kernwaarden kunt u ons houden.’’ Lelystad is een stad zonder volwaardig ziekenhuis. Het
Zuiderzeeziekenhuis ging eind vorig jaar dicht. Het St. Jansdal ziekenhuis heeft sindsdien diverse poli's
opgetuigd en sinds kort is ook kort verblijf mogelijk van maximaal drie nachten. Intensive care en
spoedeisende hulp is er niet in Lelystad […]

  https://www.ad.nl/flevoland/nieuwe-maag-darm-en-leverkliniek-in-lelystad%7Ea4aba3ff/  Views: 29.014

Nieuwe maag-, darm- en leverkliniek in Lelystad
[…] Aan deze kernwaarden kunt u ons houden.’’ Lelystad is een stad zonder volwaardig ziekenhuis. Het
Zuiderzeeziekenhuis ging eind vorig jaar dicht. Het St. Jansdal ziekenhuis heeft sindsdien diverse poli's
opgetuigd en sinds kort is ook kort verblijf mogelijk van maximaal drie nachten. Intensive care en
spoedeisende hulp is er niet in Lelystad […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/nieuwe-maag-darm-en-leverkliniek-in-lelystad~a4aba3ff/  Views: 3.523

Meander MC stopt met keurmerken: ‘Honderd predicaten voegen weinig meer toe’
Esther de Kloe
[…] Zo kunnen patiënten niet denken dat de zorg bij het ene ziekenhuis beter is, omdat die nog wel een
keurmerk voert.  Het Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis (Utrecht, Zeist, Doorn), St Jansdal
(Harderwijk), Rivierenland (Tiel), Tergooi (Hilversum en Blaricum) en UMC Utrecht hopen dat ze met deze actie
collega-ziekenhuizen stimuleren om […]

  https://www.ad.nl/amersfoort/meander-mc-stopt-met-keurmerken-honderd-predicaten-voegen-weinig-meer-
toe%7Eaae52dea/
Views: 28.956

Meander MC stopt met keurmerken: ‘Honderd predicaten voegen weinig meer toe’
Esther de Kloe
[…] Zo kunnen patiënten niet denken dat de zorg bij het ene ziekenhuis beter is, omdat die nog wel een
keurmerk voert. Het Meander Medisch Centrum, Diakonessenhuis (Utrecht, Zeist, Doorn), St Jansdal
(Harderwijk), Rivierenland (Tiel), Tergooi (Hilversum en Blaricum) en UMC Utrecht hopen dat ze met deze actie
collega-ziekenhuizen stimuleren om […]

  https://www.destentor.nl/amersfoort/meander-mc-stopt-met-keurmerken-honderd-predicaten-voegen-weinig-meer-
toe~aae52dea/
Views: 3.542

Regionale ziekenhuizen stoppen met keurmerken I
Alida Budding - Hennink
[…] Samen stoppen De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal
uit Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum
en het UMC Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij
het ene ziekenhuis […]

  https://www.medicalfacts.nl/2019/10/03/regionale-ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken-i/  Views: 3.447
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Nieuwe gemeentegids Harderwijk 2019 – 2020 op te halen vanaf 9 locaties
[…] U kunt de gids afhalen op één van onderstaande locaties in onze gemeente. Huis van de Stad, Havendam 56
Sportcomplex De Sypel, Parkweg 4 Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90 Wijkontmoetingscentrum de
Aanleg, Albert Verweyplein 30 Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden, Drift 2 Wijkontmoetingscentrum Drielanden,
Triasplein 9-10 […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/104830/nieuwe-gemeentegids-harderwijk-2019-2020-op-te-halen-vanaf-9-locaties/
Views: 838

Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met
keurmerken
Aalt Guliker
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit
Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum
en het UMC Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij
het ene ziekenhuis beter lijkt da

  https://www.nijkerkerveen.org/meer-tijd-en-geld-voor-patienten-regionale-ziekenhuizen-stoppen-samen-met-
keurmerken/

St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Lelystad - Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte
planbare ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/63144860/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html

Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met
keurmerken
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit
Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/meer-tijd-en-geld-voor-patienten-regionale-ziekenhuizen-stoppen-samen-
met-keurmerken/3249018

St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte planbare
ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend.

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad/

Meer tijd en geld voor patiënten: regionale ziekenhuizen stoppen samen met
keurmerken
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit
Harderwijk, Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum
en het UMC Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij
het ene ziekenhuis beter lijkt da

  https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/276655/meer-tijd-en-geld-voor-patienten-regionale-ziekenhuizen-stoppen-samen-
met-keurmerken
Views: 608

Meander stopt samen met vijf regionale ziekenhuizen met keurmerken
[…] De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit Harderwijk,
Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum en het UMC
Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij het ene ziekenhuis
beter lijkt da

  https://destadamersfoort.nl/extern-nieuws/meander-stopt-samen-met-vijf-regionale-ziekenhuizen-met-keurmerken-
645683
Views: 558
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Keurmerken, lintjes en pluimen: deze ziekenhuizen hoeven ze niet meer
120db
HARDERWIJK - Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en het ziekenhuis Rivierenland in Tiel stoppen met het voeren van
kwaliteitskeurmerken. De keurmerken kosten veel tijd en geld en hebben weinig meerwaarde, aldus de ziekenhuizen. Per
ziekenhuis kunnen de kosten jaarlijks oplopen tot een ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/539298-keurmerken-lintjes-en-pluimen-deze-ziekenhuizen-hoeven-ze-niet-meer

Meer tijd voor patiënten: ziekenhuizen stoppen met keurmerken
AMERSFOORT Per 1 oktober stoppen zes regionale ziekenhuizen met het voeren van keurmerken, waaronder
Meander Medisch Centrum in Amersfoort én het St Jansdal in Harderwijk. De keurmerken zeggen volgens hen
steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. ,,Die
kunnen de artsen en […]

  https://stadnijkerk.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken-645674
Views: 300

Meer tijd voor patiënten: St Jansdal stopt met keurmerken
HARDERWIJK Per 1 oktober stoppen zes regionale ziekenhuizen met het voeren van keurmerken, Waaronder
St Jansdal in Harderwijk. De keurmerken zeggen volgens hen steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl
ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. ,,Die kunnen de artsen en verpleegkundigen beter aan
directe zorg voor patiënten […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-st-jansdal-stopt-met-keurmerken-645672

Meer tijd voor patiënten: Diakonessenhuis stopt met keurmerken
[…] " De ziekenhuizen die samen stoppen, zijn: Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, St Jansdal uit Harderwijk,
Meander Medisch Centrum uit Amersfoort, Rivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum en het UMC
Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor patiënten. Het is dan niet zo dat de kwaliteit van zorg bij het ene ziekenhuis
beter lijkt […]

  https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-diakonessenhuis-stopt-met-keurmerken-
645670

Meer tijd voor patiënten: St Jansdal stopt met keurmerken
HARDERWIJK Per 1 oktober stoppen zes regionale ziekenhuizen met het voeren van keurmerken, Waaronder
St Jansdal in Harderwijk. De keurmerken zeggen volgens hen steeds minder over de kwaliteit van zorg, terwijl
ze wel tijd en vaak geld kosten om ze aan te vragen. ,,Die kunnen de artsen en verpleegkundigen beter aan
directe zorg voor patiënten […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-st-jansdal-stopt-met-keurmerken-645673

Ziekenhuizen stoppen met keurmerken
Ely Hackmann
[…] De kwaliteit van zorg blijft natuurlijk even belangrijk en wordt regelmatig getoetst. De ziekenhuizen die samen
stoppen, zijn behalve St Jansdal en Meander Medisch Centrum ook Diakonessenhuis Utrecht Zeist
DoornRivierenland uit Tiel, Tergooi uit Hilversum en Blaricum en het UMC Utrecht. Samen stoppen is duidelijk voor
patiënten […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/133979/ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken/  Views: 915

St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte planbare
ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend. Naast de afdeling Kort Verblijf zijn er in Lelystad ook
twee operatiekamers in Lelystad in gebruik genomen. Hier zal op maandag, dinsdag en woensdag geopereerd […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39876-st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html
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https://www.nieuwskoerier.nl/news/539298-keurmerken-lintjes-en-pluimen-deze-ziekenhuizen-hoeven-ze-niet-meer
https://stadnijkerk.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken-645674
https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-st-jansdal-stopt-met-keurmerken-645672
https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-diakonessenhuis-stopt-met-keurmerken-645670
https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/meer-tijd-voor-pati%C3%ABnten-st-jansdal-stopt-met-keurmerken-645673
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/133979/ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken/
https://www.skipr.nl/actueel/id39876-st-jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html


Zes ziekenhuizen stoppen samen met keurmerken
[…] Die besteden de ziekenhuizen liever aan directe zorg voor patiënten besteden. De ziekenhuizen die samen stoppen
zijn het Diakonessenhuis, het St Jansdal Ziekenhuis, Meander MC in Amersfoort, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC
Utrecht. Volgens de ziekenhuizen neidt samen stoppen duidelijkheid aan patiënten. Daarmee vermijden de betrokken
[…]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39877-zes-ziekenhuizen-stoppen-samen-met-keurmerken.html

St Jansdal opent afdeling kort verblijf in Lelystad
Patiënten van het St Jansdal ziekenhuis kunnen weer overnachten in Lelystad. Met het oog op herstel na lichte planbare
ingrepen heeft het ziekenhuis een afdeling Kort Verblijf geopend.

  https://ziekenhuismanagement.nl/nieuwsr/117360/St-Jansdal-opent-afdeling-kort-verblijf-in-Lelystad
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