
Berichten
Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker (De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week `specialistisch centrum voor immunotherapie bij
longkanker´ noemen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24018604

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ´specialistisch centrum voor immunotherapie
bij longkanker´ noemen.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56443295/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker.html

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
Hemmy van Reenen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ‘specialistisch centrum voor immunotherapie
bij longkanker’ noemen. Het ziekenhuis in Harderwijk probeert voorop te lopen bij de behandeling van
longkanker. De longoncologen werken volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van
immunotherapie. Deze therapie is veel in het ...

  https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker~a9963419/  Views: 2.236

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij
longkanker’ noemen.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/21092/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker/  Views: 1.091

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij
longkanker’ noemen.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13925/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker/  Views: 955

Centrum voor immunotherapie bij longkanker
Het St Jansdal loopt voorop bij de behandeling van longkanker. De longoncologen werken volgens de laatste
ontwikkelingen. Het St Jansdal mag zich ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij longkanker’ noemen.
Immunotherapie is revolutionair en een van de grootste doorbraken in kankeronderzoek. Het maakt kankercellen
zichtbaar voor het ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1060387/centrum-voor-immunotherapie-bij-longkanker

St jansdal voorloper met immunotherapie in huis
De longoncologen werken volgens de laatste ontwikkelingen. Het St Jansdal mag zich ‘specialistisch centrum voor
immunotherapie bij longkanker’ noemen. Immunotherapie is revolutionair en een van de grootste doorbraken in
kankeronderzoek. Het maakt kankercellen zichtbaar voor het eigen afweersysteem. Daarnaast activeert of versterkt het
de ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1060351/st-jansdal-voorloper-met-immunotherapie-in-huis

St jansdal voorloper met immunotherapie in huis
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Het St Jansdal loopt voorop bij de behandeling van longkanker. De longoncologen werken volgens de
laatste ontwikkelingen. Het St Jansdal mag zich ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij longkanker’
noemen. Immunotherapie is revolutionair en een van de grootste doorbraken in kankeronderzoek ...

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/120044/st-jansdal-voorloper-immunotherapie-huis/  Views: 1.091
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Miljoenen Nederlanders onderverzekerd door budgetpolis
Nadat het ziekenhuis in Lelystad als onderdeel van de IJsselmeerziekenhuizen failliet ging, werden patiënten
geacht voortaan naar het St. Jansdal in Harderwijk of het Antonius in Sneek te gaan. Deze ziekenhuizen hebben
echter geen (volledig) contract met VGZ, waardoor de zorg voor mensen met een budgetpolis niet volledig wordt
vergoed ...

  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/miljoenen-nederlanders-onderverzekerd-door-budgetpolis

Steeds meer Nederlanders kiezen voor budgetpolis
in het nieuws nu blijkt dat patiënten van het failliete MC Zuiderzee met een VGZ Gewoon Zekur polis en de
Zilveren Kruis Basis Budget polis niet terechtkunnen in het St. Jansdal of Antonius ziekenhuis zonder daarvoor te
hoeven bijbetalen. Zilveren Kruis zegt samenwerkingen op Zilveren Kruis gaat met haar budgetpolissen voor
komend jaar geen ...

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/45999-steeds-meer-nederlanders-kiezen-voor-
budgetpolis.html
Views: 501

Weer poliklinieken open in Lelystad
Simone Paauw
Het heropenen van poli’s is in ieder geval nog een “organisch” iets de komende tijd, dat gebeurt niet allemaal
tegelijkertijd. Ook is St Jansdal nog bezig met het opstellen van een zorgprofiel voor na de overname op 1 maart, dus
daardoor kunnen dingen ook nog veranderen. In ieder geval zijn de patiënten die nu geholpen kunnen worden in de ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/weer-poliklinieken-open-in-lelystad.htm  Views: 3.803

Miljoenen mensen kiezen voor omstreden zorgpolis
Enzo van Steenbergen, Frederiek Weeda
Onlangs ging daar het ziekenhuis failliet, onderdeel van de IJsselmeerziekenhuizen. Patiënten uit Flevoland
worden geacht voortaan naar het St. Jansdal in Harderwijk of het Antonius in Sneek te gaan. Maar in deze
ziekenhuizen wordt de zorg voor mensen met een budgetpolis niet volledig vergoed. Met het
Flevoziekenhuis in Almere en het Isala in ...

  https://www.msn.com/nl-nl/gezondheid/medisch/miljoenen-mensen-kiezen-voor-omstreden-zorgpolis/ar-BBQP7KD?
li=BBoPEwG
Views: 16.122

Miljoenen mensen kiezen voor omstreden zorgpolis
Onlangs ging daar het ziekenhuis failliet, onderdeel van de IJsselmeerziekenhuizen. Patiënten uit Flevoland
worden geacht voortaan naar het St. Jansdal in Harderwijk of het Antonius in Sneek te gaan. Maar in deze
ziekenhuizen wordt de zorg voor mensen met een budgetpolis niet volledig vergoed. Met het
Flevoziekenhuis in Almere en het Isala in ...

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/11/miljoenen-mensen-kiezen-voor-omstreden-zorgpolis-a3060325  Views: 19.545

Leeggetrokken ziekenhuisruïnes | Vrij | Telegraaf.nl
Het doet haar pijn, het is afscheid nemen van een periode, ook al heeft het naburige St. Jansdal in Harderwijk
nu plannen aangekondigd voor een afgeslankte doorstart: de poliklinische zorg voor Lelystad en Dronten
wordt voortgezet. Het is afwachten. Want zoals het was, zal het niet meer zijn. Het ziekenhuis van weleer
wordt uitgekleed: de meer ...

  https://www.telegraaf.nl/vrij/2901385/leeggetrokken-ziekenhuisruines  Views: 156.077

Polikliniek Emmeloord per direct dicht om faillissement
Dit betekent dat patiënten vanaf nu naar MC Zuiderzee in Lelystad moeten. Dit meldt de Telegraaf. Het St. Jansdal
neemt de poliklinieken in Lelystad over, maar wat er precies met de polikliniek in Emmeloord staat te gebeuren is
nog niet bekend. Het Antonius ziekenhuis is hierover nog in overleg met de curatoren.  Door: Redactie Nationale
...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45991-polikliniek-emmeloord-per-direct-dicht-om-
faillissement.html
Views: 513
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Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘St Jansdal: pas op met
budgetpolis Zilveren Kruis’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «St Jansdal: pas op met
budgetpolis Zilveren Kruis» (ingezonden 30 november 2018). Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen
10 december 2018). Vraag 1, 4, 5 en 6 Kent u het bericht «St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis»?1 Wat is

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-893.html

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven,
gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2018, over het
bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea
niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk
heeft u mij om een reactie gevraagd op het bericht dat Zilveren Kruis voor de Basis Budget polis voor 2019 geen contract
heeft gesloten met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk (Handelingen II 2018/19, nr. 30, Regeling van
werkzaamheden). Ondertussen is duidelijk geworden dat het St Jansdal is toegevoegd aan de geselecteerde
ziekenhuizen voor ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-176.html

Technische informatie over de publicatie ah-865979
Technische informatie over de publicatie Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘St Jansdal: pas op
met budgetpolis Zilveren Kruis’ Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen.
Tot die tijd kunt u de onopgemaakte versie van de publicatie al wel als pdf downloaden ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-865979.html

Rendementsdenken bij ziekenhuizen geeft kramp
Gastblogger
In onderstaande tabel is te zien dat de drie ziekenhuizen geen punten pakken op deze twee kengetallen. St
Jansdal Alrijne Meander MC Solvabiliteit 2,00 2,00 1,34 Current ratio 2,00 1,43 2,00 DSCR 1,36 0,94 0,00
Resultaat in % opbrengsten 0,00 0,00 0,00 Resultaat in % vermogen 0,00 0,00 0,00 Rapportcijfer 2017 5 4 3
Uiteraard levert een onvoldoend

  https://www.zorgvisie.nl/blog/rendementsdenken-bij-ziekenhuizen-geeft-kramp/  Views: 1.649

Verbijstering over sluiting polikliniek MC Groep in Emmeloord
Dit staat los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal uit
Harderwijk. Zoals bekend is, onderzoeken de curatoren samen met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek
de mogelijkheden van een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De afgelopen twee
weken is veel werk verzet en de ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/561877/verbijstering-over-sluiting-polikliniek-mc-groep-in-emmeloord.html
Views: 300

Polikliniek MC in Emmeloord gesloten
Dit staat los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal. Zoals
bekend is, onderzoeken de curatoren samen met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek de mogelijkheden
van een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De afgelopen twee weken is veel werk
verzet en de gesprekken verlopen

  https://denoordoostpolder.nl/2018/12/10/polikliniek-mc-in-emmeloord-gesloten  Views: 456

Kerstpakket voor personeel ziekenhuis Lelystad, met warme groet uit Harderwijk (De
Stentor Flevoland)
Een kerstpakket voor alle medewerkers van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad: `Nee, dat wil ik zelfs geen
pleister op de wond noemen´, zegt Anneke Plette van het St Jansdal in Harderwijk. ,,Voor het leed van die mensen is geen
pleister groot genoeg.´´

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24008433
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Kerstpakket voor personeel ziekenhuis Lelystad, met warme groet uit Harderwijk
Gerald Meijer
Een kerstpakket voor alle medewerkers van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad: ‘Nee, dat wil ik
zelfs geen pleister op de wond noemen’, zegt Anneke Plette van het St Jansdal in Harderwijk. ,,Voor het leed
van die mensen is geen pleister groot genoeg.’’ Het ziekenhuis in Harderwijk heeft de collega’s in Lelystad
uitgenodigd ...

  https://www.destentor.nl/harderwijk/kerstpakket-voor-personeel-ziekenhuis-lelystad-met-warme-groet-uit-
harderwijk~a2ad1069/
Views: 2.122

Kerstpakket voor personeel ziekenhuis Lelystad, met warme groet uit Harderwijk
De Stentor Veluwe
Een kerstpakket voor alle medewerkers van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad: ‘Nee, dat wil ik zelfs geen
pleister op de wond noemen’, zegt Anneke Plette van het St Jansdal in Harderwijk. ,,Voor het leed van die mensen is geen
pleister

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13854/kerstpakket-voor-personeel-ziekenhuis-lelystad-met-warme-groet-uit-
harderwijk/
Views: 1.092

Kerstpakket voor personeel ziekenhuis Lelystad, met warme groet uit Harderwijk
De Stentor Veluwe
Een kerstpakket voor alle medewerkers van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad: ‘Nee, dat wil ik zelfs geen
pleister op de wond noemen’, zegt Anneke Plette van het St Jansdal in Harderwijk. ,,Voor het leed van die mensen is geen
pleister

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20988/kerstpakket-voor-personeel-ziekenhuis-lelystad-met-warme-groet-uit-
harderwijk/
Views: 973

Maatschappelijke organisaties bundelen krachten voor ziekenhuis
Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een
doorstart van de zorg in Lelystad. Volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde zitten er voorlopig
niet...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/maatschappelijke-organisaties-bundelen-krachten-voor-ziekenhuis/2905946

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige
maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen
spoedeisende hulp en acute

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/45957-krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-lelystad.html
Views: 515

Maatschappelijke organisaties bundelen krachten om ziekenhuis Lelystad te redden
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, vandaag bekend.
Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St. Jansdal in Harderwijk een akkoord over
een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige
afdelingen spoedeisende hulp en acut

  https://www.ad.nl/lelystad/maatschappelijke-organisaties-bundelen-krachten-om-ziekenhuis-lelystad-te-
redden%7Eac5e0a39/
Views: 21.712
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Maatschappelijke organisaties bundelen krachten om ziekenhuis Lelystad te redden
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, vandaag bekend.
Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St. Jansdal in Harderwijk een akkoord over
een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige
afdelingen spoedeisende hulp en acut

  https://www.destentor.nl/lelystad/maatschappelijke-organisaties-bundelen-krachten-om-ziekenhuis-lelystad-te-
redden~ac5e0a39/
Views: 2.122

Laatste reddingsactie voor ziekenhuis Lelystad
” Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend.
Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over
een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige
afdelingen spoedeisende hulp en ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/laatste-reddingsactie-voor-ziekenhuis-lelystad/2905924

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige
maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige
afdelingen spoedeisende hulp en acute

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-Lelystad-23927594.html  Views: 2.896

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
ANP
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige
maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen
spoedeisende hulp en acute

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-lelystad.3213946.lynkx  Views: 533

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige
maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een
doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige
afdelingen spoedeisende hulp en acute

  https://www.lc.nl/binnenland/Krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-Lelystad-23927590.html  Views: 2.528

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende
hulp en acute verloskunde zitten er voorlopig niet in. ,,De bevolking van Lelystad kan niet afgescheept worden ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-lelystad  Views: 1.308

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
ANP
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige
maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart
van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen
spoedeisende hulp en acute

  https://nieuws.nl/algemeen/20181210/krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-lelystad/  Views: 973
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Laatste reddingsactie voor ziekenhuis Lelystad
” Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend.
Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over
een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige
afdelingen spoedeisende hulp en ...

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2899304/laatste-reddingsactie-voor-ziekenhuis-lelystad  Views: 156.305

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige maand
bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en
acute

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-lelystad-1.1533409  Views: 368

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
ANP Producties
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend.
Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over
een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige
afdelingen spoedeisende hulp en acute

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-lelystad/ar-BBQKfVe  Views: 16.098

Krachtenbundeling voor ziekenhuis Lelystad
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige maand
bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en
acute

  https://www.skipr.nl/actueel/id36846-krachtenbundeling-voor-ziekenhuis-lelystad.html

Minister: budgetpolis Zilveren Kruis dekt zorg bij St Jansdal nu wel (De Stentor
Veluwe)
Mensen met een budgetpolis bij Zilveren Kruis krijgen hun zorg bij de ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad alsnog
vergoed. Dat meldt minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, na vragen van Henk van Gerven (SP).

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24000521

Minister: budgetpolis Zilveren Kruis dekt zorg bij St Jansdal nu wel
Gep Leeflang
Dat meldt minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, na vragen van Henk van Gerven (SP). Het
Harderwijkse St Jansdal waarschuwde mensen met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis onlangs net als
eind 2016 dat hun zorg niet was verzekerd en adviseerde een polis af te sluiten die wel de benodigde zorg
dekt. Volgens de minister is dat nu echter ...

  https://www.destentor.nl/veluwe/minister-budgetpolis-zilveren-kruis-dekt-zorg-bij-st-jansdal-nu-wel~a57be4bc8/
Views: 1.951

Minister: budgetpolis Zilveren Kruis dekt zorg bij St Jansdal nu wel
De Stentor Veluwe
Mensen met een budgetpolis bij Zilveren Kruis krijgen hun zorg bij de ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad alsnog
vergoed. Dat meldt minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, na vragen van Henk van Gerven (SP).

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20904/minister-budgetpolis-zilveren-kruis-dekt-zorg-bij-st-jansdal-nu-wel/  Views: 963
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Minister: budgetpolis Zilveren Kruis dekt zorg bij St Jansdal nu wel
De Stentor Veluwe
Mensen met een budgetpolis bij Zilveren Kruis krijgen hun zorg bij de ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad alsnog
vergoed. Dat meldt minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, na vragen van Henk van Gerven (SP).

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13797/minister-budgetpolis-zilveren-kruis-dekt-zorg-bij-st-jansdal-nu-wel/
Views: 1.056

Plastisch chirurgen MC Groep gaan zelfstandig verder in Lelystad
Herre Stegenga
’’ Beekman verwacht hierover snel in gesprek te gaan met het St Jandal in Harderwijk, de beoogde nieuwe
eigenaar van het ziekenhuis. ,,Maar we zijn niet afhankelijk van het St Jansdal. We kunnen onze eigen broek
ophouden’’.   Behoefte Verwacht hij dat meerdere specialismen zelfstandig verder gaan in Lelystad? ,,Lastig
te zeggen ...

  https://www.ad.nl/lelystad/plastisch-chirurgen-mc-groep-gaan-zelfstandig-verder-in-lelystad%7Eaebb4b6c/
Views: 20.704

Plastisch chirurgen MC Groep gaan zelfstandig verder in Lelystad
Herre Stegenga
’’ Beekman verwacht hierover snel in gesprek te gaan met het St Jandal in Harderwijk, de beoogde nieuwe
eigenaar van het ziekenhuis. ,,Maar we zijn niet afhankelijk van het St Jansdal. We kunnen onze eigen broek
ophouden’’. Behoefte Verwacht hij dat meerdere specialismen zelfstandig verder gaan in Lelystad? ,,Lastig te
zeggen ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/plastisch-chirurgen-mc-groep-gaan-zelfstandig-verder-in-lelystad~aebb4b6c/
Views: 1.951

Dichten gaf Ermelose steun tijdens behandeling van dubbele borstkanker
ermelo
“De eerste week was ik behoorlijk ziek, later ging het steeds ietsjes beter. Ook heb ik toen meteen een pruik
besteld in de kapsalon van ziekenhuis St Jansdal; wat een geweldige kapper is dat trouwens.” Met liefde Op de
chemo-behandelingen volgden twee operaties, borstbesparend. “Dat hebben ze zo mooi gedaan, daar ben ik erg
trots op ...

  https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20181207/dichten-gaf-ermelose-steun-tijdens-behandeling-dubbele-borstkanker/
Views: 1.056

Onderhandelingen met Antonius over zorg Noordoostpolder en Urk in eindfase
Dit staat los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal uit
Harderwijk. Zoals bekend is, onderzoeken de curatoren samen met Stichting Antonius Zorggroep in Sneek
de mogelijkheden van een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De afgelopen twee
weken is veel werk verzet en de ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/561501/onderhandelingen-met-antonius-over-zorg-noordoostpolder-en-urk-in-
eindfase.html
Views: 292

Onderhandelingen met Antonius over zorg NOP en Urk in eindfase
Dit staat los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal. Zoals
bekend is, onderzoeken de curatoren samen met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek de mogelijkheden
van een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De afgelopen twee weken is veel werk
verzet en de gesprekken verlopen

  https://denoordoostpolder.nl/2018/12/06/onderhandelingen-met-antonius-over-zorg-nop-en-urk-in-eindfase
Views: 434
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Onderhandelingen met Antonius over zorg NOP en Urk in eindfase
Dit staat los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal. Zoals
bekend is, onderzoeken de curatoren samen met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek de mogelijkheden
van een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De afgelopen twee weken is veel werk
verzet en de gesprekken verlopen

  https://sneekernieuwsblad.nl/pnp/2018/12/06/onderhandelingen-met-antonius-over-zorg-nop-en-urk-in-eindfase
Views: 407

Nog geen witte rook voor zorg Noordoostpolder en Urk, maar akkoord dichtbij
Ingrid Willems en Gep Leeflang
Wanneer er een akkoord wordt verwacht is volgens Rook onduidelijk. Hij hoopt dat het eerder een kwestie
van dagen dan weken is. ,,Maar bij de onderhandelingen met St. Jansdal (over de overname van de
zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten, red.) werden we ook verrast door het moment waarop er witte rook
kwam’’, zegt hij ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/nog-geen-witte-rook-voor-zorg-noordoostpolder-en-urk-maar-akkoord-
dichtbij~a478a982/
Views: 1.909

Nog geen witte rook zorg Noordoostpolder en Urk, maar akkoord dichtbij
Ingrid Willems en Gep Leeflang
Wanneer er een akkoord wordt verwacht is volgens Rook onduidelijk. Hij hoopt dat het eerder een kwestie
van dagen dan weken is. ,,Maar bij de onderhandelingen met St. Jansdal (over de overname van de
zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten, red.) werden we ook verrast door het moment waarop er witte rook
kwam’’, zegt hij ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/nog-geen-witte-rook-zorg-noordoostpolder-en-urk-maar-akkoord-dichtbij~a478a982/
Views: 1.909

Nog altijd geen witte rook zorg Noordoostpolder en Urk
Ingrid Willems
Deze gesprekken staan los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis
St Jansdal, waarover eerder een akkoord over de doorstart is bereikt.

  https://www.destentor.nl/flevoland/nog-altijd-geen-witte-rook-zorg-noordoostpolder-en-urk~a478a982/
Views: 1.909

Deventer Ziekenhuis: ‘We konden niet anders dan op de rem trappen’
Judah Bolink
De ziekenhuizen binnen het verspreidingsgebied van deze krant (Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en
Apeldoorn, Isala in Zwolle, St Jansdal in Harderwijk en de Saxenburgh Groep in Hardenberg) laten
desgevraagd weten geen soortgelijke problemen met budgetten van verzekeraars te kennen.  Inschattingen
Jeppe Delver, woordvoerder van Zilveren Kruis ...

  https://www.ad.nl/deventer/deventer-ziekenhuis-we-konden-niet-anders-dan-op-de-rem-trappen%7Ea8bbf8eb/
Views: 20.471

Deventer Ziekenhuis: ‘We konden niet anders dan op de rem trappen’
Judah Bolink
De ziekenhuizen binnen het verspreidingsgebied van deze krant (Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en
Apeldoorn, Isala in Zwolle, St Jansdal in Harderwijk en de Saxenburgh Groep in Hardenberg) laten
desgevraagd weten geen soortgelijke problemen met budgetten van verzekeraars te kennen. Inschattingen
Jeppe Delver, woordvoerder van Zilveren Kruis Achmea,

  https://www.destentor.nl/deventer/deventer-ziekenhuis-we-konden-niet-anders-dan-op-de-rem-trappen~a8bbf8eb/
Views: 1.909
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Deventer Ziekenhuis: ‘We konden niet anders dan op de rem trappen’
Judah Bolink
De ziekenhuizen binnen het verspreidingsgebied van deze krant (Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en
Apeldoorn, Isala in Zwolle, St Jansdal in Harderwijk en de Saxenburgh Groep in Hardenberg) laten
desgevraagd weten geen soortgelijke problemen met budgetten van verzekeraars te kennen.  Inschattingen
Jeppe Delver, woordvoerder van Zilveren Kruis ...

  https://www.tubantia.nl/deventer/deventer-ziekenhuis-we-konden-niet-anders-dan-op-de-rem-trappen%7Ea8bbf8eb/
Views: 3.323

Continuïteit van zorg in Noordoostpolder bijna geregeld
Marieke van Twillert
Partijen voeren nu gesprekken over de laatste openstaande punten’, aldus de verklaring. Een en ander staat los van de
doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal.

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/continuiteit-van-zorg-in-noordoostpolder-bijna-
geregeld.htm
Views: 3.519

FNV: `vertrek van resterend personeel ziekenhuis Lelystad dreigt´ (De Stentor
Flevoland)
Vakbond de FNV vreest dat medisch personeel het ziekenhuis in Lelystad zal verlaten als nog lang onduidelijk blijft
hoeveel mensen het Harderwijkse St. Jansdal straks overneemt. ,,Dan ga je toch om je heen kijken als werknemer,´´ aldus
FNV bestuurder Cor de Beurs.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=23990704

FNV: Vertrek van resterend personeel ziekenhuis Lelystad dreigt
Sander Zurhake
Vakbond de FNV vreest dat medisch personeel het ziekenhuis in Lelystad zal verlaten als nog lang onduidelijk
blijft hoeveel mensen het Harderwijkse St. Jansdal straks overneemt. ,,Dan ga je toch om je heen kijken als
werknemer,’’ aldus FNV bestuurder Cor de Beurs. Vanaf maart wordt het MC Zuiderzee overgenomen. Tot
die tijd past de curator op ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/fnv-vertrek-van-resterend-personeel-ziekenhuis-lelystad-dreigt~a5da4af1/
Views: 1.884

FNV: Vertrek van resterend personeel ziekenhuis Lelystad dreigt
De Stentor Veluwe
Vakbond de FNV vreest dat medisch personeel het ziekenhuis in Lelystad zal verlaten als nog lang onduidelijk blijft
hoeveel mensen het Harderwijkse St. Jansdal straks overneemt. ,,Dan ga je toch om je heen kijken als werknemer,’’ aldus
FNV bestuurder Cor

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/20836/fnv-vertrek-van-resterend-personeel-ziekenhuis-lelystad-dreigt/  Views: 1.061

‘Vliegveld Lelystad openen en naastgelegen ziekenhuis sluiten is onverantwoord’
Paolo Laconi
Het St Jansdal wil het failliete ziekenhuis overnemen, maar wil geen volledige spoedeisende hulp en acute
zorg in de benen houden. Dat is volgens 50PLUS niet de bedoeling met een vakantievliegveld naast de deur.
Van Brenk: ,,Ik zou willen dat als er op het vliegveld ongelukken gebeuren, we dichtbij een ziekenhuis
hebben waar problemen opgelost ...

  https://www.ad.nl/lelystad/vliegveld-lelystad-openen-en-naastgelegen-ziekenhuis-sluiten-is-onverantwoord%7Eaf6ada1d/
Views: 20.454
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‘Vliegveld Lelystad openen en naastgelegen ziekenhuis sluiten is onverantwoord’
Paolo Laconi
Het St Jansdal wil het failliete ziekenhuis overnemen, maar wil geen volledige spoedeisende hulp en acute
zorg in de benen houden. Dat is volgens 50PLUS niet de bedoeling met een vakantievliegveld naast de deur.
Van Brenk: ,,Ik zou willen dat als er op het vliegveld ongelukken gebeuren, we dichtbij een ziekenhuis
hebben waar problemen opgelost ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/vliegveld-lelystad-openen-en-naastgelegen-ziekenhuis-sluiten-is-
onverantwoord~af6ada1d/
Views: 1.884

ehtweak
Ook is nog onduidelijk wat het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal met de afdeling wil doen. Het ziekenhuis neemt een
deel van de activiteiten van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen over. "Grotere kans op pijnklachten" Josien Veris van
Reumazorg Zuid West Nederland vreest dat reumapatiënten niet op tijd hun behandeling kunnen voortzetten nu d

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/3  Views: 577

Verloskundigen willen van vrouwen weten of geboortecentrum gewenst is
Ook willen ze weten welke faciliteiten vrouwen noodzakelijk achten voor een geboortecentrum. Zoals de plannen
er nu uitzien, wil het St Jansdal in plaats van acute verloskunde in het ziekenhuis een geboortecentrum bouwen
in Lelystad. Ook verzekeraar Zilveren Kruis ziet mogelijkheden voor een geboortecentrum in de regio.  Door:
Redactie Nationale

  https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/45883-verloskundigen-willen-van-vrouwen-weten-of-
geboortecentrum-gewenst-is.html
Views: 499
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https://www.destentor.nl/lelystad/vliegveld-lelystad-openen-en-naastgelegen-ziekenhuis-sluiten-is-onverantwoord~af6ada1d/
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/3
https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/45883-verloskundigen-willen-van-vrouwen-weten-of-geboortecentrum-gewenst-is.html
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