
Berichten
BeekmanKlinieken eist dossiers  op
Ilse Kleijne
Ziekenhuis St Jansdal en de curatoren die het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen afwikkelen, hebben geen
recht op de medische dossiers van patiënten die bij BeekmanKlinieken zijn behandeld. Dat zegt advocaat Henk
Stollenwerck, die daarom een rechtszaak aan wil spannen namens BeekmanKlinieken. Ook heeft hij melding gedaan bij
de […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/beekmanklinieken-eist-dossiers-op.htm  Views: 3.333

Jan van der Beek
[…] Dekker. Recent blijkt dat ook weer in de polder waar St. Jansdal haar nieuwe weg zoekt. Samenwerking zal uiteindelijk
wel groeien omdat de patient er bij gebaat is en zorgverzekeraars daarop - o.a. wegens taakdifferentiatie - gaan sturen.
Voorwaarde is dan wel dat de zorgverleners - dus ook de ZBC's - daarvoor een platform gebruiken dat het dele

  https://www.skipr.nl/actueel/id38048-zbcs-en-ziekenhuizen-zouden-meer-moeten-samenwerken.html

Stichting Steunfonds Salem houdt op te bestaan
[…] De Stichting werd in het leven geroepen na het samenvoegen van drie lokale ziekenhuizen in het
streekziekenhuis St Jansdal te Harderwijk (periode 1976-1988). Doordat de buitenpoli van ziekenhuis Salem
(het voormalig sanatorium Salem) en het latere astmabehandelcentrum Salem niet werd meegenomen in die
fusie, dreigde voor patiënten een locatie […]

  https://hetkontaktermelo.nl/deel-je-nieuws-artikel/stichting-steunfonds-salem-houdt-op-te-bestaan-574992

Stichting Steunfonds Salem houdt op te bestaan
[…] De Stichting werd in het leven geroepen na het samenvoegen van drie lokale ziekenhuizen in het
streekziekenhuis St Jansdal te Harderwijk (periode 1976-1988). Doordat de buitenpoli van ziekenhuis Salem
(het voormalig sanatorium Salem) en het latere astmabehandelcentrum Salem niet werd meegenomen in die
fusie, dreigde voor patiënten een locatie […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/stichting-steunfonds-salem-houdt-op-te-bestaan-574988

Omwonenden en ondernemers kunnen meedenken over bestemming
ziekenhuislocatie - flevopost.nl
Lelystad - De gemeente Lelystad nodigt (zorg)ondernemers en omwonenden uit voor een bijeenkomst waarin informatie
wordt gegeven over het bestemmingsplan van de locatie aan de Ziekenhuisweg 100 waar nu Ziekenhuis St Jansdal
gevestigd is.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1395331/omwonenden-en-ondernemers-kunnen-meedenken-over-bestemming-
ziekenhuislocatie-flevopost-nl

Ziekenhuisterrein St Jansdal sinds maandag 1 april volledig rookvrij
Nunspeet - Op het ziekenhuisterrein van St Jansdal is het sinds1 april niet meer toegestaan om te roken...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59135814/ziekenhuisterrein-st-jansdal-sinds-maandag-1-april-volledig-
rookvrij.html

Informatiebijeenkomst bestemmingsplan ziekenhuislocatie (Gemeente Lelystad)
De gemeente Lelystad nodigt (zorg)ondernemers en omwonenden uit voor een bijeenkomst waarin informatie wordt
gegeven over het bestemmingsplan van de Ziekenhuisweg 100, de locatie waar Ziekenhuis St Jansdal gevestigd is.
Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken over de bestemming van het gebied rondom
het ziekenhuis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24427253
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Chirurg Beekman Klinieken: ´St Jansdal pikt onze patiënten´
Ziekenhuis St Jansdal probeert patiënten op oneerlijke wijze weg te halen bij Beekman Klinieken. Dat zegt plastisch
chirurg Werner Beekman van deze zbc. Volgens hem belemmert St Jansdal zijn bedrijfsvoering en maakt het ziekenhuis
zich schuldig aan misbruik van data.

  https://drimble.nl/gezondheid/algemeen/59133895/chirurg-beekman-klinieken-st-jansdal-pikt-onze-patienten.html

Informatiebijeenkomst bestemmingsplan ziekenhuislocatie
Gemeente Lelystad
De gemeente Lelystad nodigt (zorg)ondernemers en omwonenden uit voor een bijeenkomst waarin informatie wordt
gegeven over het bestemmingsplan van de Ziekenhuisweg 100, de locatie waar Ziekenhuis St Jansdal gevestigd is.
Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken over de bestemming van het gebied rondom
het ziekenhuis.

  https://lelystad.nieuws.nl/knipsels/10506/informatiebijeenkomst-bestemmingsplan-ziekenhuislocatie/  Views: 725

Chirurg BeekmanKlinieken: ‘St Jansdal pikt onze patiënten’
Ilse Kleijne
Ziekenhuis St Jansdal probeert patiënten op oneerlijke wijze weg te halen bij BeekmanKlinieken. Dat zegt plastisch chirurg
Werner Beekman van dit zelfstandig behandelcentrum. Volgens hem belemmert St Jansdal zijn bedrijfsvoering en maakt
het ziekenhuis zich schuldig aan misbruik van data. Beekman Klinieken is een in plastische chirurgie […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/chirurg-beekmanklinieken-st-jansdal-pikt-onze-
patienten.htm
Views: 3.292

Chirurg Beekman Klinieken: ‘St Jansdal pikt onze patiënten’
Ilse Kleijne
Ziekenhuis St Jansdal probeert patiënten op oneerlijke wijze weg te halen bij Beekman Klinieken. Dat zegt plastisch
chirurg Werner Beekman van deze zbc. Volgens hem belemmert St Jansdal zijn bedrijfsvoering en maakt het ziekenhuis
zich schuldig aan misbruik van data. Beekman Klinieken is een in plastische chirurgie gespecialiseerde kliniek met […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/chirurg-beekman-klinieken-st-jansdal-pikt-onze-
patienten.htm
Views: 3.292

Lelygattet
Kijk maar bij ons in Lelystad, hoofdstad van Flevoland, maar geen ziekenhuis meer alleen een poli van het St Jans
ziekenhuis Harderwijk. Ik ben hartpatiënt,maar omdat ik bij de Hartkliniek Flevoland loop kan geen bloed of andere dingen
laten nakijken door hun laboratorium. Moet hiervoor naar onafhankelijk laboratorium.Er is hier geen verpleging […]

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/gefrustreerde-kamerleden-alles-gaat-langzaam-hier-in-den-haag-zelfs-de-
liftdeuren-gaan-langzaam-open-hier/
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