
Berichten
St Jansdal Harderwijk in financieel zwaar weer
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk verkeert in financieel zwaar weer. Vanwege de coronacrisis is er minder
reguliere zorg. Daardoor wordt er ook minder omzet gemaakt. Het ziekenhuis lijdt dit jaar naar verwachting 2 miljoen euro
verlies. Het ziekenhuis doet daarom een beroep op de zorgverzekeraars...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/72973682/st-jansdal-harderwijk-in-financieel-zwaar-weer.html

Huis-aan-huis advertentie november 2020
St. Jansdal zkh | Harderwijk plaatste op 2 december 2020 het volgende bericht op hun website: 'Huis-aan-huis advertentie
november 2020. Harderwijk - Hier kunt u de pdf van de advertentie van 25 november bekijken. Lees voor Translate...'

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/72966640/huis-aan-huis-advertentie-november-2020.html

Huis-aan-huis advertentie oktober 2020
St. Jansdal zkh | Harderwijk plaatste op 2 december 2020 het volgende bericht op hun website: 'Huis-aan-huis advertentie
oktober 2020. Harderwijk - Hier kunt u de pdf van de advertentie van 28 oktober bekijken. Lees voor Translate...'

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/72966642/huis-aan-huis-advertentie-oktober-2020.html

Overname failliete ziekenhuizen speelt St Jansdal parten in coronajaar
Harderwijk - Een combinatie van factoren brengt het ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk en Lelystad) in financieel zwaar
weer. Door de coronacrisis mist het ziekenhuis 30 miljoen euro aan omzet. De compensatieregeling van de
zorgverzekeraars dreigt ongunstig uit te pakken, omdat die 2019 als peiljaar zou nemen. In dat jaar...

  https://drimble.nl/gezondheid/algemeen/72939210/overname-failliete-ziekenhuizen-speelt-st-jansdal-parten-in-
coronajaar.html

Overname failliete ziekenhuizen speelt St Jansdal parten in coronajaar
Lelystad - Een combinatie van factoren brengt het ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk en Lelystad) in financieel zwaar weer.
Door de coronacrisis mist het ziekenhuis 30 miljoen euro aan omzet. De compensatieregeling van de zorgverzekeraars
dreigt ongunstig uit te pakken, omdat die 2019 als peiljaar zou nemen. In dat jaar...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72939208/overname-failliete-ziekenhuizen-speelt-st-jansdal-parten-in-
coronajaar.html

Overname failliete ziekenhuizen speelt St Jansdal parten in coronajaar
Samira Ahli
Een combinatie van factoren brengt het ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk en Lelystad) in financieel zwaar weer.
Door de coronacrisis mist het ziekenhuis 30 miljoen euro aan omzet. De compensatieregeling van de
zorgverzekeraars dreigt ongunstig uit te pakken, omdat die 2019 als peiljaar zou nemen. In dat jaar draaide de
organisatie nog niet de […]

  https://www.skipr.nl/nieuws/overname-failliete-ziekenhuizen-speelt-st-jansdal-parten-in-coronajaar/

Ziekenhuis St Jansdal kan niet omvallen door corona
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk kan, ondanks de zorgelijke financiële situatie,...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72919696/ziekenhuis-st-jansdal-kan-niet-omvallen-door-corona.html

Ziekenhuis in financieel zwaar weer, verzekeraars moeten bijspringen
Omroep Gelderland
HARDERWIJK - De coronacrisis raakt ook het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk. Doordat er minder reguliere
zorg is, wordt er ook minder omzet gemaakt. Het is de verwachting dat het ziekenhuis dit […] Daardoor komt
er simpelweg minder geld binnen bij ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis schat dat ze dit jaar ongeveer 30
miljoen euro aan […]

  https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6518511-ziekenhuis-in-financieel-zwaar-weer-verzekeraars-moeten-bijspringen
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Ziekenhuis in financieel zwaar weer, verzekeraars moeten bijspringen
HARDERWIJK - De coronacrisis raakt ook het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk. Doordat er minder reguliere
zorg is, wordt er ook minder omzet gemaakt. Het is de verwachting dat het ziekenhuis dit […] Daardoor komt
er simpelweg minder geld binnen bij ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis schat dat ze dit jaar ongeveer 30
miljoen euro aan […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6518511/Ziekenhuis-in-financieel-zwaar-weer-verzekeraars-moeten-
bijspringen
Views: 5.437

Ziekenhuis in financieel zwaar weer, verzekeraars moeten bijspringen
HARDERWIJK - De coronacrisis raakt ook het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk. Doordat er minder reguliere zorg is,
wordt er ook minder omzet gemaakt. Het is de verwachting dat het ziekenhuis dit […] Daardoor komt er simpelweg
minder geld binnen bij ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis schat dat ze dit jaar ongeveer 30 miljoen euro aan […]

  https://www.rtvarnhem.nl/nieuws/6518511-ziekenhuis-in-financieel-zwaar-weer-verzekeraars-moeten-bijspringen

St Jansdal in financieel zwaar weer; verzekeraars moeten bijspringen
Harderwijk - De coronacrisis raakt ook het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Doordat er minder reguliere zorg is, wordt
er ook minder omzet gemaakt. Het is de verwachting dat het ziekenhuis dit jaar zelfs 2 miljoen euro verlies lijdt. Daarom
doet het ziekenhuis een beroep op de zorgverzekeraars...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/72911799/st-jansdal-in-financieel-zwaar-weer-verzekeraars-moeten-
bijspringen.html

St Jansdal in financieel zwaar weer; verzekeraars moeten bijspringen
Niels Kater
De coronacrisis raakt ook het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Doordat er minder reguliere zorg is, wordt
er ook minder omzet gemaakt. Het is de verwachting dat het ziekenhuis dit jaar zelfs 2 […] Daardoor komt er
simpelweg minder geld binnen bij ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis schat dat zij dit jaar ongeveer 30
miljoen euro aan […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/st-jansdal-in-financieel-zwaar-weer-verzekeraars-moeten-bijspringen/

´St Jansdal kan niet omvallen door corona´
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk kan, ondanks de zorgelijke financiële situatie, niet omvallen door
omzetverlies vanwege coro...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72906340/st-jansdal-kan-niet-omvallen-door-corona.html

´St Jansdal kan niet omvallen door corona´
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk kan, ondanks de zorgelijke financiële situatie, niet omvallen
door omzetverlies vanwege coro...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/72906341/st-jansdal-kan-niet-omvallen-door-corona.html

Van der Vorm Vastgoed verkoopt aan M7 kantoorgebouw in Lelystad
Kimberly Camu
Van der Vorm Vastgoed Groep heeft haar kantoor aan Het Ravelijn 1 te Lelystad per 26 november verkocht aan
M7 Real Estate. Het opvallende blauwe kantoor van ruim 3.400 m² vvo ligt aan de doorgaande weg de
Middendreef, naast het St. Jansdal ziekenhuis en nabij het Stadshart van Lelystad.

  https://vastgoedjournaal.nl/news/47985/van-der-vorm-vastgoed-verkoopt-aan-m7-kantoorgebouw-in-lelystad

St Jansdal in zorgelijke financiële situatie
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk zit in een zorgelijke, financiële situatie. Dat...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72867914/st-jansdal-in-zorgelijke-financiele-situatie.html
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ChristenUnie vraagt minister zich in te spannen voor ´financieel stabiel en gezond´
ziekenhuis St Jansdal
ChristenUnie - Den Haag - Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft vrijdag Kamervragen geteld aan minister
Van Ark (Medische Zorg) over de zorgelijke financiële situatie waarin ziekenhuis St Jansdal verkeert door een lagere omzet
en hogere kosten als gevolg van corona.

  https://drimble.nl/politiek/christenunie/72864839/christenunie-vraagt-minister-zich-in-te-spannen-voor-financieel-stabiel-
en-gezond-ziekenhuis-st-jansdal.html

ChristenUnie vraagt minister zich in te spannen voor ‘financieel stabiel en gezond’
ziekenhuis St Jansdal
Den Haag - Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft vrijdag Kamervragen geteld aan minister Van
Ark (Medische Zorg) over de zorgelijke financiële situatie waarin ziekenhuis St Jansdal verkeert door een lagere
omzet en hogere kosten als gevolg van corona. Dik-Faber stelde de naar aanleiding van […]

  https://flevopost.nl/artikel/1139739/christenunie-vraagt-minister-zich-in-te-spannen-voor-financieel-stabiel-en-gezond-
ziekenhuis-st-jansdal.html
Views: 570

St Jansdal in zorgelijke financiële situatie
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk zit in een zorgelijke, financiële situatie. Dat blijkt uit een interne
brief die is verstuur...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72855835/st-jansdal-in-zorgelijke-financiele-situatie.html

Ziekenhuis St Jansdal doet beroep op zorgverzekeraars om financiële nood te lenigen
Lelystad - De coronacrisis laat ziekenhuis St Jansdal financieel niet onberoerd. Naar verwachting zal er daardoor dit jaar 30
miljoen euro minder omzet worden gemaakt. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor onder meer genees- en
beschermingsmiddelen en extra personele inzet.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72805025/ziekenhuis-st-jansdal-doet-beroep-op-zorgverzekeraars-om-
financiele-nood-te-lenigen.html

Ziekenhuis St Jansdal doet beroep op zorgverzekeraars om financiële nood te lenigen
Harderwijk / Lelystad - De coronacrisis laat ziekenhuis St Jansdal financieel niet onberoerd. Naar verwachting zal
er daardoor dit jaar 30 miljoen euro minder omzet worden gemaakt. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt
voor onder meer genees- en beschermingsmiddelen en extra personele inzet. Compensatieregeling pakt niet
goed uit voor St Jansdal […]

  https://flevopost.nl/artikel/1139270/ziekenhuis-st-jansdal-doet-beroep-op-zorgverzekeraars-om-financiele-nood-te-
lenigen.html
Views: 616

Terugkijktip: Frank van Etten vertelt over snackcafé in Harderwijk
Nicole Berkouwer
[…] .. Terugkijktip: Complete aflevering over Ziekenhuis St Jansdal bij Zembla Terugkijktip! Harderwijk was op
de buis bij RTL 4 Meer over Snackcafé Frietje Van Etten ontdekken? Nicole Berkouwer Nicole is geboren in de
prachtige Hanzestad Harderwijk. Ze schrijft niet alleen over Harderwijk, maar ook Ermelo en Putten neemt ze
mee in haar […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/doen/getipt/terugkijktip-frank-van-etten-snackcafe-harderwijk~103024/  Views: 12.043

Oliebollen voor het goede doel!
Vanaf vandaag staat bij ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk de oliebollenkraam er iedere woensdag en in de
week voor Oud&Nieuw. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor interactieve spelcomputers voor kinderen, een
project van de Stichting Vrienden van St Jansdal, en de Veluwse Wens Ambulance. In verband met corona is de
verkoop dit jaar wel buiten

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/oliebollen-voor-het-goede-doel-1
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