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Aan de orde is het VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016, nr. 245). De voorzitter: We gaan door met het
verslag van het schriftelijk overleg Toekomstverkenningen zorg in Flevoland. Wederom is de eerste spreker mevrouw Van
den Berg namens het CDA. Mevrouw Van den Berg (CDA): Voorzitter. We hebben een uitgebreid rapport van de […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20192020-32-14.html

'De oliebollenverkoop was veel werk, maar het is het waard'
Het is inmiddels een traditie in de laatste periode van het jaar: de oliebollenactie van ziekenhuis St Jansdal.
Ook dit jaar was het weer een groot succes! Voor de zeventiende keer op rij […] Wil je hiervoor in aanmerking
komen, mail dan naar p.hulleman@stjansdal.nl.

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/927863/-de-oliebollenverkoop-was-veel-werk-maar-het-is-het-
waard-

Inspirerende dag over therapietrouw
Renate van der Werf
[…] Kwok Wai Mui, nefroloog in het ziekenhuis St Jansdal, kan de inname van fosfaatbinders verminderd
worden door een door hem mede doorontwikkelde game. Met deze game kunnen nierpatiënten hun kennis
over voeding testen en dus bewustere keuzes maken als het gaat om het eten van zout, eiwitten en fosfaat.
Het is Mui ook gelukt om de resultaten van he

  https://www.niernieuws.nl/?titel=inspirerende-dag-over-therapietrouw&artid=9087&cat=ln

St Jansdal houdt wekelijks spreekuur orthoptie in Dronten (De Stentor Flevoland)
Ziekenhuis St Jandal houdt vanaf deze maand een spreekuur orthoptie in de polikiniek in Dronten.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25216955

St Jansdal houdt wekelijks spreekuur orthoptie in Dronten
[…] Inwoners van Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Kampen hoeven hiermee niet meer naar het St
Jansdal in Harderwijk te reizen voor het spreekuur. Behalve de eerste en laatste behandeling dan, zegt
Minkman. Elke vrijdag Het spreekuur vindt elke vrijdag plaats. St Jansdal beschikt over een team van zes
orthoptisten.

  https://www.destentor.nl/dronten/st-jansdal-houdt-wekelijks-spreekuur-orthoptie-in-dronten~aef40389/  Views: 3.741

Spreekuur orthoptist Karin Minkman-Visser in Dronten: „Ik behandel vooral
kinderen” - DeDrontenaar.n
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds deze maand in de polikliniek in Dronten iedere vrijdag een orthoptie-
spreekuur. Orthoptist Karin Minkman-Visser onderzoekt en behandelt hier kinderen en volwassenen met klachten of
problemen op het gebied van scheelzien, luie ogen, brilafwijkingen, specifieke hoofdpijn- en leesklachten en dubbelzien.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2086720/spreekuur-orthoptist-karin-minkman-visser-in-dronten-%E2%80%9Eik-
behandel-vooral-kinderen%E2%80%9D-dedrontenaar-n

Spreekuur orthoptist Karin Minkman-Visser in Dronten: „Ik behandel vooral
kinderen”
DRONTEN - Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds deze maand in de polikliniek in Dronten iedere vrijdag een
orthoptie-spreekuur. Orthoptist Karin Minkman-Visser onderzoekt en behandelt hier kinderen en volwassenen
met klachten of problemen op het gebied van scheelzien, luie ogen, brilafwijkingen, specifieke hoofdpijn- en
leesklachten en dubbelzien […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/spreekuur-orthoptist-karin-minkman-visser-in-dronten-ik-behandel-vooral-kinderen
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