
Berichten
Strijd om reumapatiënten failliete ziekenhuis Lelystad verhardt
[…] Curator Van der Schee ziet de patiënten het liefst overstappen naar de opvolger van de
IJsselmeerziekenhuizen, St. Jansdal. Dat ziekenhuis begon inmiddels ruim drie weken geleden in het
Lelystadse pand van het failliete hospitaal. Particulier Reumatoloog Paul Baudoin stapte echter niet over naar
St. Jansdal maar besloot zelf zorg in Lelystad aan

  https://www.destentor.nl/lelystad/strijd-om-reumapatienten-failliete-ziekenhuis-lelystad-verhardt~a74a384d/
Views: 3.455

Ziekenhuis St Jansdal: een terug- en vooruitblik
Lelystad - ´We zijn blij dat u er bent. Het is fijn dat we nog een ziekenhuis hebben in Lelystad, maar het liefst wel eentje
met bedden´, zegt een stel dat St Jansdal bestuurder Relinde Weil en projectleider Claartje Samson aanspreekt bij de
entree van het ziekenhuis.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58582378/ziekenhuis-st-jansdal-een-terug-en-vooruitblik.html

Ziekenhuis St Jansdal: een terug- en vooruitblik
Lelystad - ‘We zijn blij dat u er bent. Het is fijn dat we nog een ziekenhuis hebben in Lelystad, maar het liefst wel
eentje met bedden’, zegt een stel dat St Jansdal bestuurder Relinde Weil en projectleider Claartje Samson
aanspreekt bij de entree van het ziekenhuis. Ze gaan naar binnen om zich in te schrijven. ‘Het ruikt lekker fris’,
[…]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/998747/ziekenhuis-st-jansdal-een-terug-en-vooruitblik.html  Views: 461

Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St. Jansdal (De Stentor
Veluwe)
In een stoere mini-auto naar de operatiekamer gereden worden. Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding van de
operatie die komen gaat, ook hebben ze minder stress. Het St. Jansdal in Harderwijk krijgt straks twee elektrische
autootjes, die vrijdag in elkaar gezet worden door drie Harderwijkse wethouders.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24337552

Overbezette telefoonlijnen St Jansdal na een dag weer bereikbaar (De Stentor
Veluwe)
Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad had maandagmiddag vanaf 15.00 problemen met de bereikbaarheid
van de telefoonlijnen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24337556

St Jansdal Lelystad zet deuren zaterdag wijd open - flevopost.nl
Lelystad - De Lelystadse vestiging van ziekenhuis St Jansdal zet op zaterdag 16 maart, tijdens de landelijke open dag van
de zorg, haar deuren wijd open.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1328372/st-jansdal-lelystad-zet-deuren-zaterdag-wijd-open-flevopost-nl

Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St. Jansdal
Annerieke van der Krift
[…] Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding van de operatie die komen gaat, ook hebben ze minder
stress. Het St. Jansdal in Harderwijk krijgt straks twee elektrische autootjes, die vrijdag in elkaar gezet worden
door drie Harderwijkse wethouders. Het idee voor de mini-autootjes komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Een
medewerkster van een […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/wethouders-zetten-mini-autootjes-in-elkaar-voor-patientjes-st-jansdal~ad6a12bf/
Views: 3.480
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Wethouders zetten mini-autootjes in elkaar voor patiëntjes St. Jansdal
De Stentor Veluwe
In een stoere mini-auto naar de operatiekamer gereden worden. Voor zieke kinderen biedt dit eventjes afleiding van de
operatie die komen gaat, ook hebben ze minder stress. Het St. Jansdal in Harderwijk krijgt straks twee elektrische
autootjes, die vrijdag in

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/24205/wethouders-zetten-mini-autootjes-in-elkaar-voor-patientjes-st-jansdal/
Views: 843

Overbezette telefoonlijnen St Jansdal na een dag weer bereikbaar
Lelystad - Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad had maandagmiddag vanaf 15.00 problemen met de
bereikbaarheid van de telefoonlijnen.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58565155/overbezette-telefoonlijnen-st-jansdal-na-een-dag-weer-
bereikbaar.html

Overbezette telefoonlijnen St Jansdal na een dag weer bereikbaar
Phaedra Werkhoven
Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad had maandagmiddag vanaf 15.00 problemen met de
bereikbaarheid van de telefoonlijnen. ,,Het grootste deel van de problemen is nu opgelost,” laat
woordvoerder Anneke Plette van St Jansdal weten. Gisteren meldde het ziekenhuis dat het om een
technische storing op de lijnen ging, maar het had meer

  https://www.destentor.nl/lelystad/overbezette-telefoonlijnen-st-jansdal-na-een-dag-weer-bereikbaar~a8b6b015/
Views: 3.480

Overbezette telefoonlijnen St Jansdal na een dag weer bereikbaar
Phaedra Werkhoven
Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad had maandagmiddag vanaf 15.00 problemen met de
bereikbaarheid van de telefoonlijnen. ,,Het grootste deel van de problemen is nu opgelost,” laat
woordvoerder Anneke Plette van St Jansdal weten. Gisteren meldde het ziekenhuis dat het om een
technische storing op de lijnen ging, maar het had meer

  https://www.ad.nl/lelystad/overbezette-telefoonlijnen-st-jansdal-na-een-dag-weer-bereikbaar%7Ea8b6b015/
Views: 29.537

Overbezette telefoonlijnen St Jansdal na een dag weer bereikbaar
De Stentor Veluwe
Het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad had maandagmiddag vanaf 15.00 problemen met de bereikbaarheid
van de telefoonlijnen.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/24178/overbezette-telefoonlijnen-st-jansdal-na-een-dag-weer-bereikbaar/
Views: 876

Ziekenhuis St Jansdal lastig bereikbaar per telefoon
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft problemen met het telefoonsysteem en is
daardoor sinds 15 uur maandagmiddag slecht bereikbaar. Dat meldt Omroep Flevoland. Het probleem begon
in Lelystad, maar inmiddels hebben ook Harderwijkse patiënten er last van. Het ziekenhuis in Lelystad is sinds
de overname op 1 […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-st-jansdal-lastig-bereikbaar-per-telefoon/3018128

St Jansdal heeft probleem met telefooncentrale
Ziekenhuis St Jansdal heeft problemen met het telefoonsysteem en is daardoor sinds 15 uur maandagmiddag slecht
bereikbaar. Het probleem begon in Lelystad, maar inmiddels hebben ook Harderwijkse patiënten er last van. Een week
geleden was er ook al een storing in de telefooncentrale. Het ziekenhuis in Lelystad is sinds de overname op 1 maart […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-heeft-probleem-met-telefooncentrale/3018123
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Nieuws - St Jansdal heeft probleem met telefooncentrale - Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal heeft problemen met het telefoonsysteem en is daardoor sinds 15 uur maandagmiddag slecht
bereikbaar. Het probleem begon in Lelystad, maar inmiddels hebben ook Harderwijkse patiënten er last van. Een week
geleden was er ook al een storing in de telefooncentrale.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1324866/nieuws-st-jansdal-heeft-probleem-met-telefooncentrale-omroep-flevoland

Patiënten voormalig MC Zuiderzee gaan met artsen mee naar eigen praktijken
Lelystad - Om de hoek van het nieuwe St Jansdal in Lelystad, hebben vijf medisch specialisten van het voormalige MC
Zuiderzee hun eigen praktijk geopend. De vier kaakchirurgen en één reumatoloog denken ieder zeker duizend patiënten
mee te nemen. Dit meldt Omroep Flevoland.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58541768/patienten-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-met-artsen-mee-naar-
eigen-praktijken.html

Eerste open huis in St Jansdal Lelystad (De Stentor Flevoland)
St Jansdal Lelystad houdt zaterdag voor de eerste keer open huis. Het publiek krijgt een kijkje achter de schermen en kan
in gesprek met de medewerkers.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24334211

Eerste open huis in St Jansdal Lelystad
Herre Stegenga
St Jansdal Lelystad houdt zaterdag voor de eerste keer open huis. Het publiek krijgt een kijkje achter de
schermen en kan in gesprek met de medewerkers. De open dag, onderdeel van de landelijke dag van de
zorg, duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Het is een bijzonder moment voor zowel personeel als bezoekers in
Lelystad […]

  https://www.ad.nl/lelystad/eerste-open-huis-in-st-jansdal-lelystad%7Ea03deeb1/  Views: 29.511

Eerste open huis in St Jansdal Lelystad
Herre Stegenga
St Jansdal Lelystad houdt zaterdag voor de eerste keer open huis. Het publiek krijgt een kijkje achter de
schermen en kan in gesprek met de medewerkers. De open dag, onderdeel van de landelijke dag van de
zorg, duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Het is een bijzonder moment voor zowel personeel als bezoekers in
Lelystad […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/eerste-open-huis-in-st-jansdal-lelystad~a03deeb1/  Views: 3.465

Patiënten voormalig MC Zuiderzee gaan met artsen mee naar eigen praktijken
Om de hoek van het nieuwe St Jansdal in Lelystad, hebben vijf medisch specialisten van het voormalige MC
Zuiderzee hun eigen praktijk geopend. De vier kaakchirurgen en één reumatoloog denken ieder zeker duizend
patiënten mee te nemen. Dit meldt Omroep Flevoland.  Initiatiefnemers zijn kaakchirurg Pieter Steinmetz en
reumatoloog Paul Baudoin […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/47373-patienten-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-met-artsen-mee-
naar-eigen-praktijken.html
Views: 520

St Jansdal zet samen met huisartsen trombosezorg in Swifterbant voort
 SWIFTERBANT - „Ziekenhuis St Jansdal gaat samen met de huisartsen in Swifterbant de trombosezorg voortzetten.”
Dit schrijft het ziekenhuis uit Harderwijk in een persbericht. Twee weken terug kondigde Atalmedial aan te stoppen
met de trombosezorg. „St Jansdal heeft met de huisartsen in Swifterbant afspraken gemaakt over het ophalen en
het

  https://dedrontenaar.nl/swifterbant/st-jansdal-zet-samen-met-huisartsen-trombosezorg-in-swifterbant-voort
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Jetty Holwerda ziet kansen: „Muziekkoepel als stralend middelpunt van
Meerpaalplein”
[…] Mijn vier kinderen zijn hier groot geworden. Ondertussen ben ik weer verpleegkundige in ziekenhuis St Jansdal
in Harderwijk. Dit idee zit al heel lang in mijn hoofd. De gemeente stelde de vraag of de inwoners ideeën hebben en
dat was voor mij het moment dat ik tegen mezelf zei: misschien moet ik er nu eens iets mee doen.” Leg eens uit
wat jouw

  https://dedrontenaar.nl/cultuur/jetty-holwerda-ziet-kansen-muziekkoepel-als-stralend-middelpunt-van-meerpaalplein

Oud-specialisten MC Zuiderzee gaan concurrentie met St Jansdal aan bedreiging voor
nieuw Sint Jansdal in Lelystad´
Harderwijk - Op 1 maart kreeg het oude MC Zuiderzee een nieuwe naam: ziekenhuis St Jansdal. De ziekenhuisgroep uit
Harderwijk zorgt ervoor dat het ziekenhuis in afgeslankte vorm verder kan in Lelystad. Er zijn alleen nog dagopnames
mogelijk, en de spoedeisende hulp is vervangen door een spoedpoli. Niet al het oude...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/58525359/oud-specialisten-mc-zuiderzee-gaan-concurrentie-met-st-
jansdal-aan-bedreiging-voor-nieuw-sint-jansdal-in-lelystad.html

Oud-specialisten MC Zuiderzee gaan concurrentie met St Jansdal aan bedreiging voor
nieuw Sint Jansdal in Lelystad´
Lelystad - Op 1 maart kreeg het oude MC Zuiderzee een nieuwe naam: ziekenhuis St Jansdal. De ziekenhuisgroep uit
Harderwijk zorgt ervoor dat het ziekenhuis in afgeslankte vorm verder kan in Lelystad. Er zijn alleen nog dagopnames
mogelijk, en de spoedeisende hulp is vervangen door een spoedpoli. Niet al het oude...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58525358/oud-specialisten-mc-zuiderzee-gaan-concurrentie-met-st-jansdal-
aan-bedreiging-voor-nieuw-sint-jansdal-in-lelystad.html

Halve Marathon Harderwijk eindigt door verkeerde aanwijzing in anticlimax
[…] We gaan nog evalueren en komen hier nog op terug.'' Positief was dat er 1759 euro naar het Jeugdfonds
sport ging, aangevuld met een cheque van 1200 euro van het Sint-Jansdal.

  https://hetkontaktharderwijk.nl/sport/halve-marathon-harderwijk-eindigt-door-verkeerde-aanwijzing-anticlimax-561389

De patiënt in Lelystad valt tussen wal en schip
Marten van de Wier
[…] In een brief aan patiënten beschuldigden de curatoren oud-medewerkers van het ziekenhuis zelfs van het
stelen van patiëntendata. Vorige week ging niet alleen St Jansdal Lelystad open, maar ook een kliniek vlakbij
het ziekenhuis. In totaal beginnen tien specialisten voor zichzelf. Wie houdt te midden van de stofwolken nog
oog voor het publieke […]

  https://www.trouw.nl/samenleving/de-patient-in-lelystad-valt-tussen-wal-en-schip%7Ea612658b/  Views: 5.710

Grote gezondheidsbeurs in provinciehoofdstad
[…] Het gaat onder meer om de GGD, Respijthuis Lelystad, het sportbedrijf en Welzijn Lelystad. Ook het St Jansdal is
aanwezig en het ziekenhuis houdt zaterdag zelf open huis. Het St Jansdal heeft op 1 maart de ziekenhuiszorg in Lelystad
overgenomen. Volgens de organiserende instellingen is de informatiemarkt een ideale kans om in contact te...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/grote-gezondheidsbeurs-in-provinciehoofdstad/3017070

NOS Journaal 09 03 2019 18 00 uur
DutchNewsAgency

Het nieuws uit het NOS Journaal van zaterdag 9 maart 2019 @ 18.00 uur. Kijk voor meer actueel nieuws op
www.dutchnewsagency.nl Enkele hoofdpunten: - Ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad krijgt veel concurentie van
oud-specialisten oude MC Zuiderzee Ziekenhuis - Miljoenen plastic korrels in Waddengebied uit in januari
verloren containers - […]

  http://youtube.com/watch?v=yw2g3xNkr_A  Views: 953
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Nieuwe praktijk kost St Jansdal duizenden pati nten
Omroep Flevoland

Een groep artsen van het voormalige MC Zuiderzee in Lelystad heeft op een steenworp afstand een nieuwe
praktijk geopend.

  http://youtube.com/watch?v=m8EgCd7Z2mo  Views: 2.449

'Oud-specialisten bedreiging voor nieuw Sint Jansdal in Lelystad'
[…] Steinmetz nam daarbij een deel van de patiënten van het oude ziekenhuis mee naar Kaakchirurgie
Lelystad, een kliniek die op een steenworp afstand van het nieuwe St Jansdal ligt. Het ziekenhuis maakt zich...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-oud-specialisten-bedreiging-voor-nieuw-sint-jansdal-in-lelystad-
039/3015716

'Oud-specialisten bedreiging voor nieuw Sint Jansdal in Lelystad'
NOS
Tien oud-medewerkers van het oude MC Zuiderzee zijn voor zichzelf begonnen en concurreren om dezelfde
patiënten. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/427839-oud-specialisten-bedreiging-voor-nieuw-sint-jansdal-in-lelystad

´Oud-specialisten bedreiging voor nieuw Sint Jansdal in Lelystad´
Lelystad - Is Lelystad groot genoeg voor meerdere zorgaanbieders die elkaar beconcurreren? Dat moet nog blijken, zegt
kaakchirurg Pieter Steinmetz. Hij is een van de specialisten die na het vertrek bij het oude MC Zuiderzee ziekenhuis in
Lelystad hun werk voortzetten bij een nieuwe kliniek. Steinmetz nam daarbij...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58497694/oud-specialisten-bedreiging-voor-nieuw-sint-jansdal-in-lelystad.html

'Oud-specialisten bedreiging voor nieuw Sint Jansdal in Lelystad'
[…] Steinmetz nam daarbij een deel van de patiënten van het oude ziekenhuis mee naar Kaakchirurgie
Lelystad, een kliniek die op een steenworp afstand van het nieuwe St Jansdal ligt. Het ziekenhuis maakt zich
zorgen over nieuwe zorgaanbieders als deze, schrijft dagblad Trouw. Bedreiging voor de zorg in Lelystad Op
1 maart kreeg het oude MC Zuiderzee […]

  https://nos.nl/artikel/2275160-oud-specialisten-bedreiging-voor-nieuw-sint-jansdal-in-lelystad.html  Views: 73.864

'Oud-specialisten bedreiging voor nieuw Sint Jansdal in Lelystad'
[…] Steinmetz nam daarbij een deel van de patiënten van het oude ziekenhuis mee naar Kaakchirurgie Lelystad, een
kliniek die op een steenworp afstand van het nieuwe St Jansdal ligt. Het ziekenhuis maakt zich zorgen over nieuwe
zorgaanbieders als deze, schrijft dagblad Trouw. Bedreiging voor de zorg in Lelystad Op 1 maart kreeg het oude MC
Zuiderzee […]

  http://www.headlines.nl/17510282/Oud-specialisten-bedreiging-voor-nieuw-Sint-Jansdal-in-Lelystad/

'Nieuwe praktijk kost St Jansdal duizenden patiënten'
Een groep artsen van het voormalige MC Zuiderzee in Lelystad heeft op een steenworp afstand een nieuwe praktijk
geopend. Het gaat om vier kaakchirurgen en een reumatoloog. De artsen konden niet aan de slag bij het nieuwe St
Jansdalziekenhuis, dat in de plaats van het failliete MC Zuiderzee is gekomen. De specialisten zeggen in Trouw dat ze […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-nieuwe-praktijk-kost-st-jansdal-duizenden-patienten-039/3015569

Bloedprikpost Swifterbant kan weer open (De Stentor Flevoland)
[…] Dankzij een nieuwe samenwerking met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kan de bloedprikpost weer open.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24325926
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Bloedprikpost Swifterbant kan weer open
Henry van der Wal
[…] Dankzij een nieuwe samenwerking met het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kan de bloedprikpost weer
open. Daarvan profiteren ook patiënten die op aanwijzing van hun specialist een bloedonderzoek moeten
uitvoeren. Ook zij kunnen in de bloedprikpost terecht, die aanvankelijk op dinsdag en donderdag geopend
zal zijn. Er is nog overleg gaande over

  https://www.destentor.nl/dronten/bloedprikpost-swifterbant-kan-weer-open~aec177af/  Views: 3.425

De slag om de patiënt bedreigt de zorg in Lelystad
Johan van Heerde en Marten van de Wier
[…] Het failliete MC Zuiderzee, dat begin deze week de deuren weer opende als St Jansdal Lelystad, krijgt
concurrentie van zeker tien oud-medewerkers die voor zichzelf beginnen in de buurt van het ziekenhuis,
blijkt uit een rondgang van Trouw. Daarnaast ziet het Flevoziekenhuis in Almere een toename van patiënten
uit Lelystad […]

  https://www.trouw.nl/samenleving/de-slag-om-de-patient-bedreigt-de-zorg-in-lelystad%7Ea6c80d92/  Views: 5.710

De slag om de patiënt bedreigt de zorg in Lelystad – Trouw
Linda J. Rusk
[…] Steinmetz nam daarbij een deel van de patiënten van het oude ziekenhuis mee naar Kaakchirurgie Lelystad, een
kliniek die op een steenworp afstand van het nieuwe St Jansdal ligt. Het ziekenhuis maakt zich zorgen over nieuwe
zorgaanbieders als deze, schrijft Trouw. Op 1 maart kreeg het oude MC Zuiderzee een nieuwe naam: ziekenhuis St
Jansdal […]

  http://nieuwsnl.org/lelystad/2019/03/09/342097-de-slag-om-de-patient-bedreigt-de-zorg-in-lelystad-trouw.html

'Slag om de patiënt bedreigt de zorg in Lelystad'
[…] Het failliete MC Zuiderzee, dat begin deze week de deuren weer opende als St Jansdal Lelystad, krijgt concurrentie
van zeker tien oud-medewerkers die voor zichzelf beginnen in de buurt van het ziekenhuis, blijkt uit een rondgang van
Trouw. Daarnaast ziet het Flevoziekenhuis in Almere een toename van patiënten uit Lelystad […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37750-slag-om-de-patient-bedreigt-de-zorg-in-lelystad.html

Week 10: mazelen in Nederland, BMR-vaccin en autisme en Fampyra
[…] Maandag: nieuw St Jansdal Lelystad operationeel Sinds eind vorige week is het MC Zuiderzee niet meer. Het
failliete ziekenhuis heet vanaf nu St Jansdal. Patiënten kunnen daar alleen nog terecht voor dagbehandelingen en
voor afspraken op de poliklinieken. De spoedeisende hulp is verdwenen en heeft plaats moeten maken voor een
spoedpoli waar enkel

  https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/47353-week-10-mazelen-in-nederland-bmr-vaccin-en-autisme-en-
fampyra.html
Views: 489

Handeling 2018-2019, nr. 54 item 4 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
Aan de orde is het VAO Medisch-specialistische zorg/ziekenhuiszorg. De voorzitter: Dan is nu aan de orde het VAO
Medisch-specialistische zorg/ziekenhuiszorg. We hebben tien sprekers. De voorzitter: Ik heet de minister voor Medische
Zorg van harte welkom en geef mevrouw Ploumen namens de PvdA als eerste spreker het woord. Mevrouw Ploumen
(PvdA): […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-54-4.html

Martine Deetman nieuwe Secretaris Raad van Bestuur VieCuri
Marieke
Martine Deetman werkt op dit moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris bij ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk. Daarvoor werkte ze bij verzekeraar VGZ en was daar als corporate secretaris eindverantwoordelijk voor
het Bestuurssecretariaat en Juridische zaken. Martine Deetman volgt André Wijnen op, die Bestuurssecretaris wordt
bij […]

  https://venray.nieuws.nl/cultuur/60377/martine-deetman-nieuwe-secretaris-raad-van-bestuur-viecuri/  Views: 843
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Zorginstellingen openen deuren tijdens Week van Zorg en Welzijn
[…] Coloriet Inspiratiedag Bij de Coloriet Inspiratiedag ervaart men alle mogelijkheden van leuk en afwisselend
(vrijwilligers)werk. Ziekenhuis St Jansdal opent in Lelystad ook haar deuren voor een kijkje op de poli’s en
onderzoeksafdelingen. Op zaterdag 16 maart kunnen geïnteresseerden in Dronten terecht bij diverse locaties van
Coloriet en ’s […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/997198/zorginstellingen-openen-deuren-tijdens-week-van-zorg-en-welzijn.html
Views: 309

Martine Deetman nieuwe Secretaris Raad van Bestuur VieCuri (Venlo)
Venlo - Per 11 maart start Martine Deetman als nieuwe Secretaris Raad van Bestuur van VieCuri (Venlo) Medisch Centrum.
Ze werkt op dit moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Daarvoor
werkte ze bij verzekeraar VGZ en was daar als corporate secretaris...

  https://drimble.nl/regio/limburg/venlo/58460975/martine-deetman-nieuwe-secretaris-raad-van-bestuur-viecuri-venlo.html

Martine Deetman nieuwe Secretaris Raad van Bestuur VieCuri
Marion Minten
[…] Ze werkt op dit moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.
Daarvoor werkte ze bij verzekeraar VGZ en was daar als corporate secretaris eindverantwoordelijk voor het
Bestuurssecretariaat en Juridische zaken. Martine Deetman volgt André Wijnen op, die Bestuurssecretaris wordt bij […]

  https://www.omroepvenray.nl/nieuws/2019/03/07/martine-deetman-nieuwe-secretaris-raad-van-bestuur-viecuri

Martine Deetman nieuwe Secretaris Raad van Bestuur VieCuri - Omroep Venray
Per 11 maart start Martine Deetman als nieuwe Secretaris Raad van Bestuur van VieCuri Medisch Centrum. Ze werkt op dit
moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

  https://www.oozo.nl/nieuws/roermond/1314467/martine-deetman-nieuwe-secretaris-raad-van-bestuur-viecuri-omroep-
venray

Athlos is klaar voor een invasie van 1750 deelnemers aan de Broekhuis halve
marathon Harderwijk
Nico van Leeuwen
[…] Dit fonds stelt kinderen en jongeren uit gezinnen, waar te weinig geld is om bijvoorbeeld te sporten, in de
gelegenheid dit wel te doen. Ook het St Jansdal, goed voor 260 inschrijvingen, heeft een inzameling
gehouden en ook die opbrengst wordt overhandigd. Start vanaf 12.30 uur aan de Beneluxlaan in Harderwijk.
www.halvemarathonharderwijk.nl

  https://www.destentor.nl/harderwijk/athlos-is-klaar-voor-een-invasie-van-1750-deelnemers-aan-de-broekhuis-halve-
marathon-harderwijk~af844d3a/
Views: 3.445

Kamervragen zonder antwoord nr. 2019Z04461 | Overheid.nl > Officiële
bekendmakingen
[…] met het eigenaarschap van de patiëntendossiers en of de curator bij machte is een arts de broek te laten zakken? Zo
nee, waarom niet? Vraag 8 Zijn er door de curatoren afspraken gemaakt met het St Jansdal inzake de overname van
patiënten? Zo ja, kunt u dit volledig toelichten? Vraag 9 Zijn de patiënten en/of patiëntenaantallen inzet geweest […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04461.html

Martine Deetman nieuwe Secretaris Raad van Bestuur VieCuri
Alida Budding - Hennink
[…] Ze werkt op dit moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.
Daarvoor werkte ze bij verzekeraar VGZ en was daar als corporate secretaris eindverantwoordelijk voor het
Bestuurssecretariaat en Juridische zaken. Martine Deetman volgt André Wijnen op, die Bestuurssecretaris wordt bij […]

  https://www.medicalfacts.nl/2019/03/07/martine-deetman-nieuwe-secretaris-raad-van-bestuur-viecuri/  Views: 3.592
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Martine Deetman nieuwe Secretaris Raad van Bestuur VieCuri
[…] Ze werkt op dit moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.
Daarvoor werkte ze bij verzekeraar VGZ en was daar als corporate secretaris eindverantwoordelijk voor het
Bestuurssecretariaat en Juridische zaken. Martine Deetman volgt […] Het bericht Martine Deetman nieuwe Secretaris
Raad van […]

  https://zorgnieu.ws/martine-deetman-nieuwe-secretaris-raad-van-bestuur-viecuri/

Kamerstuk 31765, nr. 369 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
Nr. 369 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft op 13 februari 2019 overleg gevoerd met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport,
over: – de brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 20 maart 2018 inzake advies Gezondheidsraad: […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-369.html

PVV vraagt naar faillissement IJsselmeerziekenhuizen
[…] Het lijkt er namelijk op dat bij de overname door het St Jansdal één en ander misgaat. Zo is er volgens de
curator sprake van een datalek, terwijl de artsen zeggen dat de curator weigert om patiëntgegevens door te
geven. Dit meldt de Tweede Kamer.  Agema stelt dat de vrije artsenkeuze in het gedrang is. De patiënten willen
volgens haar bij […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/47306-pvv-vraagt-naar-faillissement-ijsselmeerziekenhuizen.html
Views: 502

Nieuwe secretaris raad van bestuur VieCuri
[…] Dat meldt VieCuri op 6 maart. Martine Deetman werkt op dit moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris
bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Daarvoor werkte ze bij verzekeraar VGZ en was daar als corporate secretaris
eindverantwoordelijk voor het Bestuurssecretariaat en Juridische zaken. Martine Deetman volgt André Wijnen op, di

  https://www.skipr.nl/actueel/id37708-nieuwe-secretaris-raad-van-bestuur-viecuri.html
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