
Berichten
'Goede zorg dichtbij huis, dat is belangrijk'
[…] Zo werd er flink gelobbyd richting de woordvoerders van de Tweede Kamer, is er veel overleg met de
minister, het St Jansdal, de provincie, de andere Flevolandse gemeenten, met de Inspectie Gezondheidszorg en
nog meer partijen. ‘Wat we hadden komt nooit meer terug, maar we willen wel graag dat er meer komt dan er nu
is […]

  https://flevopost.nl/artikel/1023378/goede-zorg-dichtbij-huis-dat-is-belangrijk.html  Views: 316

St Jansdal staat er financieel goed voor
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk heeft over 2018 een positief resultaat behaald van EUR 2,4 miljoen. In
2017 werd nog een verlies geleden van EUR 4,2 miljoen. Het rendement over 2018 bedraagt 1,4%. Deze sterke
resultaatsverbetering komt voornamelijk door hogere productie, een efficiënte bedrijfsvoering...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60578013/st-jansdal-staat-er-financieel-goed-voor.html

Hulpvaardige buurman raakt gewond
[…] De hulpdiensten waren al gauw ter plekke. De onfortuinlijke man is met spoed overgebracht naar
ziekenhuis St Jansdal. Hij is daar geopereerd. Om elf uur ‘s avonds was hij weer thuis.

  https://flevopost.nl/artikel/1023128/hulpvaardige-buurman-raakt-gewond.html  Views: 316

Terugblik van 2018 opname ic#hartekind
Mamamurielhartekindvankyana
[…] We hadden een belafspraak staan met de kinderarts van het sint jansdal. Ze belde in de ochtend rond half 10 op,
want ze maakte zich erg zorgen en vroeg hoe het ging. Ik had al een voorgevoel dat er iets niet klopte. Vertelde dat ze
erg moe was veel sliep, amper wilde drinken en bleef afvallen. We moesten toen per direct naar het ziekenhuis […]

  https://www.mamaplaats.nl/blog/terugblik-van-2018-opname-ic-hartekind  Views: 984

Opgeknapt na hersenletsel door therapie in VS
Auke van Eijsden, ND
[…] Wat er precies is gebeurd, kan ik me niet meer herinneren. De politie vertelde me dat ik tegen een
andere fietser ben opgebotst.” Aalbers werd naar het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk gebracht, waar hij
ruim een uur later pas weer bij kennis kwam. „Ik werd goed verzorgd en voelde me erg comfortabel. Psalm 23
bleef maar in mijn hoofd hange

  http://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/opgeknapt-na-hersenletsel-door-therapie-in-vs-1.1571880  Views: 371

Dit is Flevoland van 29 05 2019
Omroep Flevoland

Magazine met nieuws sport en achtergronden. Met aandacht voor de tweede dag van het hoger beroep tegen
Michael P. in de zaak Anne Faber, het vertrek van de Catalina vanuit Lelystad naar Amerika, het St Jansdal zoekt
werknemers voor het ziekenhuis in Lelystad en voetbalclub SVL uit Lelystad heeft een nieuw bestuur.

  http://youtube.com/watch?v=7UfZzrEg8vo  Views: 2.449

St Jansdal zoekt nieuw personeel vanwege uitbreiding in Lelystad
Lelystad - In verband met uitbreiding in Lelystad is ziekenhuis St Jansdal op zoek naar nieuw medisch personeel.
Vanwege de komst van een Kort Verblijf in Lelystad is er werk voor een dertigtal mensen. Het ziekenhuis is
vandaag met een grote wervingsactie gestart. Tientallen operatieve ingrepen Bij de realisatie van een Kort
Verblijf (een […]

  https://flevopost.nl/artikel/1021738/st-jansdal-zoekt-nieuw-personeel-vanwege-uitbreiding-in-lelystad.html  Views: 316
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St Jansdal zoekt medisch personeel
Het St Jansdal in Lelystad is met spoed op zoek naar werknemers. Omdat het ziekenhuis gaat uitbreiden is er werk voor
zo'n 30 mensen. Maar het binnenhalen van die krachten is niet makkelijk. Daarom start het ziekenhuis vandaag een grote
campagne. Reden voor de behoefte aan extra mankracht is dat patiënten van het St Jansdal binnenkort ook in […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-zoekt-medisch-personeel/3112400

St Jansdal zoekt medisch personeel
Omroep Flevoland

Het St Jansdal in Lelystad is met spoed op zoek naar werknemers. Omdat het ziekenhuis gaat uitbreiden is er
werk voor zo'n 30 mensen. Maar het binnenhalen van die krachten is niet makkelijk. Daarom start het ziekenhuis
vandaag een grote campagne.

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

Minister komt met 'early warning system' ziekenhuisfaillissement
Samira Ahli
[…] Toekomst Flevoland Zorgen over Flevoland en de rol van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk herkent de
bewindsman wel. Bruins heeft een toekomstverkenner voor de regio aangesteld. Die komt begin juli met een
toekomstvisie. "Ik hoop van ganser harte dat het St Jansdal een groeibriljant in de regio wordt, dat mensen er als een
magneet naar toe […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id38628-minister-komt-met-early-warning-system-ziekenhuisfaillissement-.html
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