
Berichten
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

Steun decemberactie voor Voedselbanken
Harderwijk - St Jansdal waardeert alle steun vanuit de samenleving tijdens de coronacrisis en omarmt de actie
voor de Voedselbank die ic-verpleegkundige Rachida Rahou […] Op de website stjansdal.nl/voedselbank staat
een handige boodschappenlijst.

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1030099/steun-decemberactie-voor-voedselbanken

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 behoorlijk
prijzig zijn. zocht uit wat de parkeerkosten bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn, maar ook in de directe
omgeving. Uit het onderzoek van de vergelijkingssite blijkt dat je in de directe omgeving duurder kan parkeren
en bij het

  https://indebuurt.nl/randmeren/ondernemersbijdragen/parkeerkosten-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk~103718/
Views: 12.181

Ziekenhuis St Jansdal kan niet omvallen door omzetverlies vanwege corona
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk kan, ondanks de zorgelijke financiële situatie, niet omvallen
door omzetverlies vanwege corona, zo bericht omroep Flevoland op basis van uitlatingen van de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de organisaties hebben...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/73133277/ziekenhuis-st-jansdal-kan-niet-omvallen-door-
omzetverlies-vanwege-corona.html

Ziekenhuis St Jansdal kan niet omvallen door omzetverlies vanwege corona
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad en Harderwijk kan, ondanks de zorgelijke financiële situatie, niet omvallen door
omzetverlies vanwege corona, zo bericht omroep Flevoland op basis van uitlatingen van de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de organisaties hebben...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/73133275/ziekenhuis-st-jansdal-kan-niet-omvallen-door-omzetverlies-vanwege-
corona.html

Wensenboom zet zorg in het zonnetje
[…] Bezoekers van de bibliotheek kunnen daarom dit jaar een kaartje in de boom hangen waarop ze hun dank
uitspreken aan ziekenhuis St Jansdal Lelystad, Woonzorg Flevoland of Coloriet Laarhof. Dit jaar is het voor het
eerst ook mogelijk om online een kaartje in te vullen via de socialmedia van @bibliotheeklelystad. Op 24
december ontvangen de […]

  https://flevopost.nl/artikel/1140956/wensenboom-zet-zorg-in-het-zonnetje.html  Views: 543

Longarts St Jansdal: 'Hoge druk, maar veiligheid voorop'
Steven Steven Gans doet als longarts bij het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk al tientallen jaren
wetenschappelijk onderzoek. Dus nu ook. ,,Het idee dat je een steentje kunt bijdragen aan de bestrijding van
deze ziekte, motiveert je nog net iets meer. Tegelijk moet je de rust bewaren: hoezeer we ook met z'n alle op
zoek zijn naar genezing, de […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201204-12493424 - de Stentor
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Ziekenhuis St Jansdal houdt decemberactie voor voedselbanken
Lelystad - Ziekenhuis 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/flevoland/lelystad/73000057/ziekenhuis-st-jansdal-houdt-decemberactie-voor-
voedselbanken.html

Ziekenhuis St Jansdal houdt decemberactie voor voedselbanken
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal waardeert alle steun vanuit de samenleving tijdens de coronacrisis en omarmt
de actie voor de voedselbank die ic-verpleegkundige Rachida Rahou bedacht. Tot en met 31 december is het
mogelijk om bij St Jansdal in Lelystad en Harderwijk houdbare levensmiddelen, kindercadeaus of via een QR-
code te doneren voor de […]

  https://flevopost.nl/artikel/1140710/ziekenhuis-st-jansdal-houdt-decemberactie-voor-voedselbanken.html  Views: 604

IC verpleegkundige start actie voor voedselbank
Erik Elbers
IC verpleegkundige Rachida Rahou heeft een actie voor de voedselbanken Harderwijk/Ermelo/Putten en
Lelystad/Zeewolde opgezet. Bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad kunnen daarom houdbare
levensmiddelen, nieuwe kindercadeaus of een bijdrage gedoneerd worden. Door corona is alles anders, zo ook
deze decembermaand […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/ic-verpleegkundige-start-actie-voor-voedselbank/

'Het is super leuk om mensen blij te maken'
[…] We hebben veel persaandacht gehad en interviews gegeven. Het was die week een gekkenhuis. We kregen heel
veel bloemen van bedrijven in Harderwijk en het ziekenhuis St. Jansdal, waar ik ambassadeur van ben; dat was
overweldigend. En vervolgens regende het aanvragen. We zitten nu helemaal vol, de boekingen zijn nu allemaal voor
2021 […]

  https://www.harderwijk.nl/nieuws/het-is-super-leuk-om-mensen-blij-te-maken

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
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