
Berichten
Topzorg
Lelystad/Dronten - Er is in de FlevoPost en op deze site de laatste maanden veel geschreven over St Jansdal. En
dan moet je als journalist ook boter bij de vis doen en een stukje ‘participatieve journalistiek’ plegen, zeker nu er
niet meer in Lelystad overnacht kan worden en daarvoor moet worden uitgeweken naar Harderwijk […]

  https://flevopost.nl/artikel/1041423/topzorg.html  Views: 468

Protest tegen medische afbraak in Flevoland
Omroep Flevoland

[…] De demonstratie was georganiseerd door de SP. Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen
verdwenen de specialismen. St Jansdal uit Harderwijk dat de zorg overnam, zegt de spoedeisende hulp en acute
verloskunde niet te kunnen leveren. Een groep van ruim 100 demonstranten, waaronder medisch personeel uit
de provincie, is het daar niet […]

  http://youtube.com/watch?v=7JH3SPxi2vo  Views: 9.791

★★★★★★★★★★ Helaas een instelling welke niet bekend was bij ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Dankzij de inzet
van mijn dochters en het direct actief opereren van Allerzorg mocht ik een week eerder naar huis.Prima verzorging en
altijd bereikbaar bij eventuele vragen en problemen.

  https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-allerzorg-wijkverpleging-zeewolde-zeewolde-
3041037/waardering/helaas-een-instelling-welke-niet-3955ec5a16fc38d198d17e8df5491fd0

St Jansdal Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk - Google zoeken
Een privacyherinnering van Google

  https://www.google.nl/search?q=St+Jansdal+Wethouder+Jansenlaan+90+3844+DG+Harderwijk

Vakantiekaart is eerste CAO-actie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad
en Dronten (De Stentor Veluwe)
[…] De boodschap van actievoerend ziekenhuispersoneel is inmiddels duidelijk. Om de druk richting werkgevers op te
voeren hebben medewerkers van ziekenhuis St Jansdal een ludieke actie met vakantiekaarten gehouden.
Bestuursvoorzitter Relinde Weil nam 615 ondertekende kaarten van medewerkers in Harderwijk, Lelystad en Dronten in
ontvangst.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24811244

Vakantiekaart is eerste CAO-actie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad
en Dronten
Lelystad - De werkdruk is hoog, de lonen zijn laag. De boodschap van actievoerend ziekenhuispersoneel is inmiddels
duidelijk. Om de druk richting werkgevers op te voeren hebben medewerkers van ziekenhuis St Jansdal een ludieke actie
met vakantiekaarten gehouden. Bestuursvoorzitter Relinde Weil nam 615 ondertekende...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62213666/vakantiekaart-is-eerste-cao-actie-van-ziekenhuis-st-jansdal-in-
harderwijk-lelystad-en-dronten.html

Vakantiekaart is eerste CAO-actie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad
en Dronten
Dronten - De werkdruk is hoog, de lonen zijn laag. De boodschap van actievoerend ziekenhuispersoneel is inmiddels
duidelijk. Om de druk richting werkgevers op te voeren hebben medewerkers van ziekenhuis St Jansdal een ludieke actie
met vakantiekaarten gehouden. Bestuursvoorzitter Relinde Weil nam 615 ondertekende...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/62213665/vakantiekaart-is-eerste-cao-actie-van-ziekenhuis-st-jansdal-in-
harderwijk-lelystad-en-dronten.html
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Vakantiekaart is eerste CAO-actie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad
en Dronten
Sacha Wunderink
[…] De boodschap van actievoerend ziekenhuispersoneel is inmiddels duidelijk. Om de druk richting
werkgevers op te voeren hebben medewerkers van ziekenhuis St Jansdal een ludieke actie met
vakantiekaarten gehouden. Bestuursvoorzitter Relinde Weil nam 615 ondertekende kaarten van
medewerkers in Harderwijk, Lelystad en Dronten in ontvangst […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/vakantiekaart-is-eerste-cao-actie-van-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-lelystad-en-
dronten~aa356840/
Views: 3.838

Vakantiekaart is eerste CAO-actie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad
en Dronten
De Stentor Veluwe
[…] De boodschap van actievoerend ziekenhuispersoneel is inmiddels duidelijk. Om de druk richting werkgevers op te
voeren hebben medewerkers van ziekenhuis St Jansdal een ludieke actie met vakantiekaarten gehouden.
Bestuursvoorzitter Relinde Weil nam 615 ondertekende kaarten van medewerkers in Harderwijk, Lelystad en Dronten

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/30752/vakantiekaart-is-eerste-cao-actie-van-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-
lelystad-en-dronten/
Views: 1.068

Vakantiekaart is eerste CAO-actie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad
en Dronten
De Stentor Veluwe
[…] De boodschap van actievoerend ziekenhuispersoneel is inmiddels duidelijk. Om de druk richting werkgevers op te
voeren hebben medewerkers van ziekenhuis St Jansdal een ludieke actie met vakantiekaarten gehouden.
Bestuursvoorzitter Relinde Weil nam 615 ondertekende kaarten van medewerkers in Harderwijk, Lelystad en Dronten

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/21909/vakantiekaart-is-eerste-cao-actie-van-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-
lelystad-en-dronten/
Views: 976

Zorgvisie magazine, augustus 2019
Berber Bast
[…] Maar de bestuursvoorzitter is trots dat St Jansdal zonder staatssteun ‘een haalbaar en duurzaam model’
heeft neergezet. Aanpak bij dementie Een positieve benadering helpt. Dat is mogelijk met behulp van sociale
interventies en technologie. FACT vernieuwd GGZ Noord-Holland-Noord, dat ooit FACT-teams ontwikkelde,
stapte daarvan af en werkt nu […]

  https://www.zorgvisie.nl/zorgvisie-magazine-augustus-2019/  Views: 2.180
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