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St Jansdal kiest voor één softwaresysteem
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en
inkoopprocessen. Dit betekent voor medewerkers en leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen,
eenduidige informatie door het hele proces en geïntegreerde stuurinformatie...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/61678538/st-jansdal-kiest-voor-een-softwaresysteem.html

Steeds meer afdelingen acute verloskunde sluiten de deuren
[…] verloskunde meer is in Urk en Lelystad heeft indirect te maken met de personeelstekorten, en direct met het
faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en de overname van St Jansdal. Laatstgenoemde ziekenhuis sloot de
afdeling acute verloskunde in Lelystad wegens te hoge kosten en personeelstekorten, waardoor vrouwen
moeten uitwijken naar andere […]

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/49525-steeds-meer-afdelingen-acute-verloskunde-sluiten-de-
deuren.html
Views: 499

Dilemma's over het ziekenhuis - flevopost.nl
Lelystad/Dronten - Het dilemma voor Lelystad is als volgt: St Jansdal wil een nieuw ziekenhuis bouwen op de plek van het
huidige ziekenhuisterrein. Het oude gebouw van MC Zuiderzee is bouwtechnisch in orde, maar de installaties en
medische ruimtes aanpassen aan de eisen van deze tijd is kostbaarder dan nieuwbouw. Bovendien is het gebouw veel te
[…]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1684442/dilemmas-over-het-ziekenhuis-flevopost-nl

Dilemma's over het ziekenhuis
Lelystad/Dronten - Het dilemma voor Lelystad is als volgt: St Jansdal wil een nieuw ziekenhuis bouwen op de
plek van het huidige ziekenhuisterrein. Het oude gebouw van MC Zuiderzee is bouwtechnisch in orde, maar de
installaties en medische ruimtes aanpassen aan de eisen van deze tijd is kostbaarder dan nieuwbouw.
Bovendien is het gebouw veel te […]

  https://flevopost.nl/artikel/1035379/dilemma-s-over-het-ziekenhuis.html  Views: 371

ehtweak
We weten inmiddels allemaal dat St. Jansdal op niet al te frisse wijze het MC Zuiderzee in Lelystad heeft verdrongen. En de
onderzoeken die nog lopen worden gefrustreerd door curators: https://www.omroepflevola...aillissement-ziekenhuizen
Een recent artikel in de NRC: https://www.nrc.nl/nieuws...r-toezicht-nodig-a3967430 geeft een inkijkje in de […]

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1885279/4  Views: 656

Stella2018
Bedankt voor de tip! Onder welke kollom moet ik dat zoeken heb namelijk al zitten neuzen op de website maar kan het
helaas niet vinden ik ga in ieder geval naar Sint Jansdal Lelystad  

  http://www.zwangerschapspagina.nl/threads/eerste-bezoek-ziekenhuis-doorverwijzing-gynaecoloog-zwanger-
worden.669680/page-107#post-22444152
Views: 141

Voorbereid St Jansdal toch verrast door omvallen IJsselmeerziekenhuizen
Harderwijk - De top van het St Jansdal Ziekenhuizen in Harderwijk sprak in de zomer van 2018 al verschillende malen met
zorgverzekeraar Zilveren Kruis over een mogelijk faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt
bestuursoorzitter Relinde Weil in een interview met het komende nummer van Zorgvisie magazine.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/61570520/voorbereid-st-jansdal-toch-verrast-door-omvallen-
ijsselmeerziekenhuizen.html
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Voorbereid St Jansdal toch verrast door omvallen IJsselmeerziekenhuizen
Philip van de Poel
De top van het St Jansdal Ziekenhuizen in Harderwijk sprak in de zomer van 2018 al verschillende malen met
zorgverzekeraar Zilveren Kruis over een mogelijk faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt
bestuursvoorzitter Relinde Weil in een interview in het komende nummer van Zorgvisie magazine.0 Artikel
bewaren U heeft een account […]

  https://www.zorgvisie.nl/vooorbereid-st-jansdal-toch-verrast-door-omvallen-ijsselmeerziekenhuizen/  Views: 1.818

St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad officieel overnemen
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad door St
Jansdal definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had
meerdere vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk. Doordat
de locatie Lelystad wordt […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/49445-st-jansdal-mag-ijsselmeerziekenhuis-lelystad-officieel-
overnemen.html
Views: 499

St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad overnemen (Blik op Nieuws Flevoland)
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad door St Jansdal
definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen,
waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal is gevestigd in Harderwijk. Doordat de locatie Lelystad wordt […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24738526

Overname IJsselmeerziekenhuizen definitief goedgekeurd
De overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal heeft ook het laatste stempel van goedkeuring van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gekregen. De marktwaakhond sprak zich hier deze week formeel over uit. MC
IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere...

  https://drimble.nl/gezondheid/patienten/61542940/overname-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-goedgekeurd.html

Overname IJsselmeerziekenhuizen definitief goedgekeurd
De overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal heeft ook het laatste stempel van goedkeuring van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gekregen. De marktwaakhond sprak zich hier deze week formeel over uit.

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/61539578/overname-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-goedgekeurd.html

Aantal gebruikers patiëntenportaal naar 1 miljoen
Bert Bukman
[…] Medisch Centrum Leeuwarden en Ziekenhuis St Jansdal hebben A3 gehaald. Welke functionaliteiten zij
precies hebben, is te zien in de monitor op de VIPP-website. Heeft een deelnemer B2 gehaald, dan worden
recepten digitaal voorgeschreven en naar de apotheek gestuurd. Dit voorkomt niet alleen overschrijffouten
maar ook communicatie per fax […]

  https://tech.qruxx.com/aantal-gebruikers-patientenportaal-naar-1-miljoen/

Meander MC bouwt nieuwe operatiekamers in vleugel SymforaMeander
Esther de Kloe
[…] ”  Het nieuwe complex is volgens De Reij dan ook geen overbodige luxe. Door de sluiting van de 
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en de overname van die activiteiten door het St. Jansdal uit Harderwijk
neemt de druk op de OK-capaciteiten in de regio toe, volgens de topman. ,,Door de extra capaciteit kunnen
straks ook meer patiënten bij ons […]

  https://www.ad.nl/amersfoort/meander-mc-bouwt-nieuwe-operatiekamers-in-vleugel-symforameander%7Ea928cb29/
Views: 28.404
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Overname IJsselmeerziekenhuizen definitief goedgekeurd
De overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal heeft ook het laatste stempel van goedkeuring van de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) gekregen. De marktwaakhond sprak zich hier deze week formeel over uit. MC
IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen, waaronder de locatie
in […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39173-overname-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-goedgekeurd.html

Uitnodiging Mobile Healthcare Event– OuderenzorgTECH – Data Driven Healthcare
[…] Sprekers zijn o.a. Mayo Clinic USA, Mercy Virtual USA, Ministerie VWS, LUMC, Sensire, Ziekenhuis St. Jansdal,
Oogcentrum Noordholland, UMC Groningen, Amsterdam UMC, Stichting Philadelphia Zorg, UMC Utrecht, Princes Maxima
Centrum voor kinderoncologie. Meer informatie – Schrijf je nu gratis in!

  https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/07/uitnodiging-mobile-healthcare-event-ouderenzorgtech-
data-driven-healthcare

NEUTRAAL
18/07/2019
00:00
1 week geleden

NEUTRAAL
18/07/2019
00:00
1 week geleden

Berichten 3

https://www.skipr.nl/actueel/id39173-overname-ijsselmeerziekenhuizen-definitief-goedgekeurd.html
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/07/uitnodiging-mobile-healthcare-event-ouderenzorgtech-data-driven-healthcare

	Berichten

