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Berichten

drimble.nl  7 jul. 2021 12:50

SAZ ziekenhuizen starten Expertisecentrum Zorgalgoritmen
Harderwijk - Als regionaal ziekenhuis zijn wij lid van de SAZ, de vereniging van 28 regionale ziekenhuizen. De 28
SAZ ziekenhuizen hebben begin juli het Expertisecentrum

www.icthealth.nl  7 jul. 2021 00:00

SAZ wil AI in zorg normaliseren met Expertisecentrum
Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) wil met het nieuwe Expertisecentrum Zorgalgoritmen – in co-
creatie met zorgprofessionals – machine learning-algoritmen ontwikkelen

www.stadnijkerk.nl  6 jul. 2021 13:15

Schilderijen van Danitsja Gijtenbeek sieren de gangen van St Jansdal
NIJKERK De schilderijen van de Nijkerkse Danitsja Gijtenbeek sieren sinds kort de gangen van
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Een aantal maanden geleden deed het ziekenhuis

flevopost.nl  5 jul. 2021 15:07

Ziekenhuis St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
Harderwijk - De afdeling radiologie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk maakt vanaf vandaag
gebruik van een nieuwe PET/CT-scan. De scanner geeft in één onderzoek informatie

drimble.nl  5 jul. 2021 11:54

St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
Harderwijk - Vanaf 5 juli maakt de afdeling radiologie in Harderwijk gebruik van een nieuwe PET/CT-scan. De
scanner geeft in één onderzoek informatie over het inwendige weefsel

drimble.nl  5 jul. 2021 11:30

St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
Zeewolde - Vanaf 5 juli maakt de afdeling radiologie in Harderwijk gebruik van een nieuwe PET/CT-scan. De
scanner geeft in één onderzoek informatie over het inwendige weefsel
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St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
Harderwijk - Vanaf vandaag maakt de afdeling radiologie in Harderwijk gebruik van een nieuwe PET/CT-scan. De
scanner geeft in één onderzoek informatie over het inwendige
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Ziekenhuis St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
HARDERWIJK - De afdeling radiologie in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk maakt vanaf deze week
gebruik van de nieuwe PET/CT-scan. De scanner geeft in één onderzoek informatie
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Ziekenhuis St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
HARDERWIJK - De afdeling radiologie in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk maakt vanaf deze week
gebruik van de nieuwe PET/CT-scan. De scanner geeft in één onderzoek informatie

Ely Hackmann nijkerk.nieuws.nl  5 jul. 2021 09:02

St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
HARDERWIJK – Vanaf 5 juli maakt de afdeling radiologie in het st Jansdalziekenhuis gebruik van
een nieuwe PET/CT-scan. De scanner geeft in één onderzoek informatie over het

Fleur Reijngoudt / Ingrid Stijkel / Ingrid Willems  5 jul. 2021 08:01

Minder coronapatiënten: extra zorg afgeschaald
Ziekenhuizen in de regio halen opgelucht adem. Het aantal coronapatiënten is teruggelopen tot vrijwel nul. Na
maanden kunnen de extra cohortafdelingen worden opgeheven en triagetenten aan de toegang worden
afgebouwd. ,,Maar we blijven waakzaam.'' In het Deventer Ziekenhuis lagen de afgelopen weken nog gemiddeld
twee tot drie covidpatiënten in de kliniek. Op de intensive care zijn ook geen nieuwe coronapatiënten…
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St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
Vanaf vandaag maakt de afdeling radiologie in Harderwijk gebruik van een nieuwe PET/CT-scan.
De scanner geeft in één onderzoek informatie over het inwendige weefsel en kan

nos.nl  5 jul. 2021 06:00

Alle partijen blij met nieuwe aanpak nazorg bij medische missers
Een nieuwe aanpak waarbij onafhankelijke vakmensen nazorg bieden aan slachtoffers van een
medische misser werkt goed. Daarover zijn de betrokken slachtoffers of hun nabestaanden,
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Alle partijen blij met nieuwe aanpak nazorg bij medische missers
Een nieuwe aanpak waarbij onafhankelijke vakmensen nazorg bieden aan slachtoffers van een medische misser
werkt goed. Daarover zijn de betrokken slachtoffers of hun nabestaanden,
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St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik
Vanaf vandaag maakt de afdeling radiologie in Harderwijk gebruik van een nieuwe PET/CT-scan.
De scanner geeft in één onderzoek informatie over het inwendige weefsel en kan

Marten van de Wier www.trouw.nl  4 jul. 2021 21:00

Iemand die voor je opkomt na een medische misser: het helpt
Op slachtoffers van medische missers komt vaak een hoop af: juridisch gedoe, een slechtere
gezondheid plus psychische en emotionele problemen. Bij wijze van proef koppelden zeven

drimble.nl  1 jul. 2021 00:40

St Jansdal Harderwijk stopt met bevragen van patiënten en bezoekers naar coronagerelateerde klachten
Lelystad - Vanaf donderdag 1 juli stopt ziekenhuis St Jansdal Harderwijk met het bevragen van patiënten en
bezoekers naar coronagerelateerde klachten, bij de ingang van de

drimble.nl  1 jul. 2021 00:40

St Jansdal Harderwijk stopt met bevragen van patiënten en bezoekers naar coronagerelateerde klachten
Harderwijk - Vanaf donderdag 1 juli stopt ziekenhuis St Jansdal Harderwijk met het bevragen van patiënten en
bezoekers naar coronagerelateerde klachten, bij de ingang van de

www.agf.nl  1 jul. 2021 00:00

30 ziekenhuizen gaan inzetten op gezonde voeding in de zorg
Deze week tekenden opnieuw negen ziekenhuizen voor hun deelname aan de Voorhoede van
Goede Zorg Proef Je, een project van Alliantie Voeding in de Zorg, meldt NAGF op haar
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