
Berichten
Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers tekenen overeenkomst diagnostische
beeldvorming
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben vandaag hun bestaande samenwerking verder
uitgebouwd. De partijen tekenden een 12-jarige overeenkomst voor de uitbreiding en verbouwing van de diagnostische
beeldvorming. De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne radiodiagnostische apparatuur, maar ook
op ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1084568/ziekenhuis-st-jansdal-en-siemens-healthineers-tekenen-overeenkomst-
diagnostische-beeldvorming

Ziekenhuiszorg
Aan de orde is het VAO Ziekenhuiszorg (AO d.d. 21/11). De voorzitter: Het algemeen overleg dat gisteren is gevoerd over
de ziekenhuiszorg krijgt nu een plenaire afronding met als eerste spreker de heer Van Gerven van de SP. De heer Van
Gerven (SP): Voorzitter. We hadden gisteren een uitgebreid debat met de minister over het verdwijnen van de ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-27-6.html

St Jansdal en Siemens tekenen overeenkomst diagnostische beeldvorming
Ely Hackmann
PET/CT-scanner Voor St Jansdal in Harderwijk betekent het concreet dat er een tweede MRI wordt geplaatst, er een
nieuwe interventie-hartkatherisatiekamer wordt gerealiseerd en er een state-of-the-art PET/CT-scanner gaat komen.
Patiënten hoeven daardoor niet meer uit te wijken naar andere ziekenhuizen voor complexere beeldvorming, zoals
onderzoek

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/120475/st-jansdal-en-siemens-tekenen-overeenkomst-diagnostische-beeldvorming/
Views: 932

St Jansdal en Siemens Healthineers sluiten deal diagnostische beeldvorming
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben een 12-jarige overeenkomst voor de
uitbreiding en verbouwing van de diagnostische beeldvorming. Daarmee wordt voortgebouwd op de bestaande
samenwerking. De nieuwe overeenkomst richt zich behalve op levering van moderne radiodiagnostische
apparatuur ook op onderhoud, service en ...

  https://www.icthealth.nl/nieuws/st-jansdal-en-siemens-healthineers-sluiten-deal-diagnostische-beeldvorming/

Samenwerking St Jansdal en huisartsen
Dronten - Polikliniek St Jansdal in Dronten Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds circa tien jaar een polikliniek in
Dronten, waar inwoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen voor een bezoek aan een medisch specialist van het
St Jansdal dicht bij huis terecht kunnen. In de Polikliniek St Jansdal...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/56583405/samenwerking-st-jansdal-en-huisartsen.html

Samenwerking St Jansdal en huisartsen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds circa tien jaar een polikliniek in Dronten, waar inwoners van Dronten,
Swifterbant en Biddinghuizen voor een bezoek aan een medisch specialist van het St Jansdal dicht bij huis terecht
kunnen. In de Polikliniek St Jansdal in Dronten was er tot november j.l. een samenwerking tussen de MC Groep, het ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1080705/samenwerking-st-jansdal-en-huisartsen

St Jansdal en huisartsen zetten polikliniek in Dronten voort (Flevopost)
Dronten - De polikliniek in Dronten wordt voortgezet. Het St Jansdal ziekenhuis uit Harderwijk en de huisartsen in Dronten,
Swifterbant en Biddinghuizen (HAGRO Dronten) hebben besloten de samenwerking voort te zetten na het faillissement
van de MC Groep.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24041267

NEUTRAAL
19/12/2018
21:27
2 weken
geleden

POSITIEF
19/12/2018
17:42
2 weken
geleden

POSITIEF
19/12/2018
16:08
2 weken
geleden

POSITIEF
19/12/2018
00:00
2 weken
geleden

NEUTRAAL
18/12/2018
18:42
2 weken
geleden

NEUTRAAL
18/12/2018
18:40
2 weken
geleden

NEUTRAAL
18/12/2018
16:16
2 weken
geleden

Berichten 1

https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1084568/ziekenhuis-st-jansdal-en-siemens-healthineers-tekenen-overeenkomst-diagnostische-beeldvorming
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-27-6.html
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/120475/st-jansdal-en-siemens-tekenen-overeenkomst-diagnostische-beeldvorming/
https://www.icthealth.nl/nieuws/st-jansdal-en-siemens-healthineers-sluiten-deal-diagnostische-beeldvorming/
https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/56583405/samenwerking-st-jansdal-en-huisartsen.html
https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1080705/samenwerking-st-jansdal-en-huisartsen
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24041267


St Jansdal en huisartsen zetten polikliniek in Dronten voort
Dronten - De polikliniek in Dronten wordt voortgezet. Het St Jansdal ziekenhuis uit Harderwijk en de
huisartsen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen (HAGRO Dronten) hebben besloten de samenwerking
voort te zetten na het faillissement van de MC Groep. Doordat de samenwerking door de twee overgebleven
partijen wordt voortgezet, blijft de zorg in

  https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/580983/st-jansdal-en-huisartsen-zetten-polikliniek-in-dronten-voort.html
Views: 303

Polikliniek Dronten voortgezet door huisartsen en St Jansdal: „Zorg blijft
gegarandeerd”
DRONTEN - De polikliniek in Dronten wordt voortgezet door ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk samen met de
huisartsen. „Hierdoor blijft de zorg in de polikliniek in Dronten gegarandeerd en dichtbij voor de bewoners”, schrijft
St Jansdal in een persbericht. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft sinds circa tien jaar een polikliniek in ...

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/polikliniek-dronten-voortgezet-door-huisartsen-en-st-jansdal-zorg-blijft-gegarandeerd

St Jansdal en huisartsen zetten polikliniek samen voort
De polikliniek in Dronten wordt voortgezet door het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en de huisartsen in Dronten,
Swifterbant en Biddinghuizen. Die partijen werkten tot voor kort in de polikliniek samen met de MC Groep, maar na het
faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen is de MC Groep niet meer in Dronten actief ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-en-huisartsen-zetten-polikliniek-samen-voort/2917442

Zorgaanbod ziekenhuis Lelystad tot 1 maart vastgesteld (De Stentor Flevoland)
mczuiderzee.com zien welke poliklinische zorg er tot de definitieve doorstart per 1 maart door ziekenhuis St Jansdal in het
Lelystad voorhanden is.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24040705

Welke zorg wordt nog aangeboden in het ziekenhuis in Lelystad? (Flevopost)
Lelystad - Patiënten kunnen tot 1 maart 2019 - de startdatum van de doorstart met het St Jansdal ziekenhuis - in het
ziekenhuis in Lelystad terecht voor een breed scala aan poliklinische zorg, spoedpoli (08.00-20.00 uur), diagnostiek
(Poliklinische) OK en dagverpleging. Dit melden de curatoren dinsdag.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24040663

Zorgaanbod ziekenhuis Lelystad tot 1 maart vastgesteld
Ingrid Willems
com zien welke poliklinische zorg er tot de definitieve doorstart per 1 maart door ziekenhuis St Jansdal in het
Lelystad voorhanden is. De curatoren hebben hiervoor in overleg met St Jansdal een zorgprofiel vastgesteld.
Naast een breed scala aan poliklinische zorg, blijft de spoedpoli tot 1 maart draaien tussen 8.00 en 20.00 uur,
zoals nu al enig

  https://www.destentor.nl/flevoland/zorgaanbod-ziekenhuis-lelystad-tot-1-maart-vastgesteld~a2ede550/  Views: 2.555

Welke zorg wordt nog aangeboden in het ziekenhuis in Lelystad?
Lelystad - Patiënten kunnen tot 1 maart 2019 - de startdatum van de doorstart met het St Jansdal ziekenhuis - in het
ziekenhuis in Lelystad terecht voor een breed scala aan poliklinische zorg, spoedpoli (08.00-20.00 uur), diagnostiek
(Poliklinische) OK en dagverpleging. Dit melden de curatoren dinsdag. Op de website van Mc Zuiderzee kunnen ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/578493/welke-zorg-wordt-nog-aangeboden-in-het-ziekenhuis-in-lelystad.html
Views: 303
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Interview Bart Jan Verhoeff Ziekenhuis Sint Jansdal
EMERCE

Interview gedaan tijdens eHealth Convention op 15 november 2018. Health wordt georganiseerd door Emerce en
Skipr. Locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

  http://youtube.com/watch?v=z4g8yZ7Uags  Views: 425

6 patiënten getroffen door noro-virus in St. Jansdal
Nunspeet - 6 patiënten getroffen door noro-virus in St. Jansdal Er zijn 6 patiënten getroffen door de besmettelijke noro-
virus in het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56549805/6-patienten-getroffen-door-noro-virus-in-st-jansdal.html

Situatie norovirus in St Jansdal lijkt nu stabiel (De Stentor Veluwe)
Het norovirus in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft zich in het weekeinde niet verder verspreid.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24035925

Revalidatiecentrum zet patiënten uit voorzorg apart door norovirus bij buurman St
Jansdal
Teake Dijkstra en Olger Koopman
Acht patiënten van revalidatiecentrum De Klimop in Harderwijk zijn vanwege het norovirus uit voorzorg in
quarantaine geplaatst. De Klimop zit pal naast ziekenhuis St Jansdal, waar afgelopen weekend het zeer
besmettelijke norovirus is vastgesteld. Volgens een woordvoerder van de Zorggroep Noord-West Veluwe,
waar De Klimop onder valt, is nog niet ...

  https://www.destentor.nl/harderwijk/revalidatiecentrum-zet-patienten-uit-voorzorg-apart-door-norovirus-bij-buurman-st-
jansdal~ae1f22c4/
Views: 2.483

Situatie norovirus in St Jansdal lijkt nu stabiel
Teake Dijkstra
Het norovirus in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft zich in het weekeinde niet verder verspreid. Er zijn
geen patiënten bijgekomen met het virus, aldus woordvoerder Elles Boot. ,,De situatie lijkt momenteel
stabiel. Het personeel is extra alert.‘’ Bij een klein vermoeden van dit virus bij een patiënt worden al
voorzorgsmaatregelen ...

  https://www.destentor.nl/harderwijk/situatie-norovirus-in-st-jansdal-lijkt-nu-stabiel~ae1f22c4/  Views: 2.483

Revalidatiecentrum zet patiënten uit voorzorg apart door norovirus bij buurman St
Jansdal
De Stentor Veluwe
Acht patiënten van revalidatiecentrum De Klimop in Harderwijk zijn vanwege het norovirus uit voorzorg in quarantaine
geplaatst. De Klimop zit pal naast ziekenhuis St Jansdal, waar afgelopen weekend het zeer besmettelijke norovirus is
vastgesteld.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/21231/revalidatiecentrum-zet-patienten-uit-voorzorg-apart-door-norovirus-bij-buurman-
st-jansdal/
Views: 1.089

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde vrijdag een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn
met zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  https://servicemanagement.nl/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk/  Views: 183
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Maandag 17 december 2018
Handicap Nationaal

GEZELSCHAPSSPELLEN VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING. NOODGEDWONGEN AAN EEN ANDERE PIL:
'IK BEN 11 KILO AANGEKOMEN'. NOROVIRUS SLAAT TOE IN ZIEKENHUIS HARDERWIJK. TIENTALLEN GEMEENTEN
VOOR VERBOD OP VUURPIJLEN EN KNALVUURWERK. HN-INFOPUNT: PENSIOEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID?
ONZE LACHAFSLUITING.

  http://youtube.com/watch?v=UwGGtJsrs2U  Views: 1

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met
zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/46063-norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk.html
Views: 516

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
Harderwijk - In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met zes andere
patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56514520/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk.html

Norovirus uitgebroken in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
HARDERWIJK (ANP)- In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie
veroorzaakt. Een woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen
en zijn met zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te
bestrijden ...

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/99201/norovirus-uitgebroken-in-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk/  Views: 921

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
Harderwijk - In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met zes andere
patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56501127/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk.html

Gemist? Zo pak je illegaal vuurwerk aan. En: Flevolands hertenvlees naar Amsterdam,
‘want weggooien is zonde’
’’ De bekende slager Ter Weele uit Oene zag er juist vanaf.  QUARANTAINE In het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op de afdeling Oost zijn inmiddels
besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie - quarantaine - gezet. Vooralsnog verkeert niemand in
levensgevaar ...

  https://www.ad.nl/zwolle/gemist-zo-pak-je-illegaal-vuurwerk-aan-en-flevolands-hertenvlees-naar-amsterdam-want-
weggooien-is-zonde%7Ea03bc401/
Views: 22.296

Gemist? Zo pak je illegaal vuurwerk aan. En: Flevolands hertenvlees naar Amsterdam,
‘want weggooien is zonde’
’’ De bekende slager Ter Weele uit Oene zag er juist vanaf. QUARANTAINE In het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op de afdeling Oost zijn inmiddels
besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie - quarantaine - gezet. Vooralsnog verkeert niemand in
levensgevaar ...

  https://www.destentor.nl/zwolle/gemist-zo-pak-je-illegaal-vuurwerk-aan-en-flevolands-hertenvlees-naar-amsterdam-want-
weggooien-is-zonde~a03bc401/
Views: 2.297
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Gemist? Zo pak je illegaal vuurwerk aan. En: Flevolands hertenvlees naar Amsterdam,
‘want weggooien is zonde’
’’ De bekende slager Ter Weele uit Oene zag er juist vanaf.  QUARANTAINE In het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op de afdeling Oost zijn inmiddels
besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie - quarantaine - gezet. Vooralsnog verkeert niemand in
levensgevaar ...

  https://www.tubantia.nl/zwolle/gemist-zo-pak-je-illegaal-vuurwerk-aan-en-flevolands-hertenvlees-naar-amsterdam-want-
weggooien-is-zonde%7Ea03bc401/
Views: 3.360

Norovirus in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
HARDERWIJK - In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie
veroorzaakt. Een woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus
opgelopen en zijn met zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere
besmetting te bestrijden ...

  https://www.transport-online.nl/site/98385/norovirus-in-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk/  Views: 1.129

Norovirus in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk - Transport Online
HARDERWIJK - In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt.
Een woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met zes
andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden.

  https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/1067940/norovirus-in-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-transport-online

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met
zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Norovirus-in-ziekenhuis-Harderwijk-23951585.html  Views: 2.870

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
ANP
HARDERWIJK (ANP) - In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat
darminfectie veroorzaakt. Een woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben
het virus opgelopen en zijn met zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om
verdere besmetting te bestrijden ...

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk.3218761.lynkx  Views: 523

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met
zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  https://www.lc.nl/binnenland/Norovirus-in-ziekenhuis-Harderwijk-23951548.html  Views: 2.498

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
Het norovirus is voor gezonde mensen niet echt gevaarlijk, maar kan flinke risico's met zich meebrengen bij mensen met
een zeer zwakke gezondheid. Het ziekenhuis volgt de vaste protocollen die gelden bij een uitbraak als deze. Bezoekers
van de besmette mensen moeten bijvoorbeeld een mondkapje dragen. Ook moeten bezoekers van hun afdeling hun ...

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk  Views: 1.305

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met zes andere
patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk-1.1534685  Views: 356
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Uitbraak norovirus Harderwijks ziekenhuis St Jansdal: zes patiënten in quarantaine
(De Stentor Veluwe)
In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op de afdeling
Oost zijn inmiddels besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie - quarantaine - gezet. Vooralsnog verkeert niemand in
levensgevaar.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24026900

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
ANP Producties
HARDERWIJK (ANP) - In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat
darminfectie veroorzaakt. Een woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben
het virus opgelopen en zijn met zes andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om
verdere besmetting te bestrijden ...

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk/ar-BBQXlO9  Views: 15.914

Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
ANP
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met zes
andere patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  https://nieuws.nl/algemeen/20181214/norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk/  Views: 923

Uitbraak norovirus Harderwijks ziekenhuis St Jansdal: zes patiënten in quarantaine
Olger Koopman
In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op
de afdeling Oost zijn inmiddels besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie - quarantaine - gezet. Vooralsnog
verkeert niemand in levensgevaar. Het virus werd op 30 november ontdekt bij een patiënt, die daarop
meteen in quarantaine is ...

  https://www.destentor.nl/veluwe/uitbraak-norovirus-harderwijks-ziekenhuis-st-jansdal-zes-patienten-in-
quarantaine~a74ba64f/
Views: 2.297

Uitbraak norovirus Harderwijks ziekenhuis St Jansdal: zes patiënten in quarantaine
De Stentor Veluwe
In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is het zeer besmettelijke norovirus uitgebroken. Zes patiënten op de afdeling
Oost zijn inmiddels besmet. Zij en zes anderen zijn in isolatie – quarantaine – gezet. Vooralsnog verkeert niemand in
levensgevaar.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/21159/uitbraak-norovirus-harderwijks-ziekenhuis-st-jansdal-zes-patienten-in-
quarantaine/
Views: 923

Minister over doorstart ziekenhuis: „Belangrijk voor inwoners van Dronten”
Ik kan mij uw zorgen goed voorstellen en zal mij tot het uiterste inspannen om deze weg te nemen.” In zijn brief
wijst de minister op de plannen van ziekenhuis St Jansdal. „U kunt er op rekenen dat ik er regie op zal blijven voeren
dat bewoners van de gemeente Dronten basiszorg en binnen de wettelijke norm acute zorg kunnen blijven
ontvangen

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/minister-over-doorstart-ziekenhuis-belangrijk-voor-inwoners-van-dronten

Norovirus slaat toe in ziekenhuis Harderwijk
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met zes andere
patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/norovirus-slaat-toe-in-ziekenhuis-harderwijk/
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Norovirus in ziekenhuis Harderwijk
In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal heeft het norovirus toegeslagen, dat darminfectie veroorzaakt. Een
woordvoerster bevestigde een bericht van De Stentor. Zes patiënten hebben het virus opgelopen en zijn met zes andere
patiënten, met wie ze contact hebben gehad, geïsoleerd om verdere besmetting te bestrijden ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id36917-norovirus-in-ziekenhuis-harderwijk.html

‘Wit gekleurde zaal’ in ziekenhuis Lelystad verkeert in onzekerheid
’’ Vanaf maart wordt het MC Zuiderzee overgenomen. Tot die tijd past de curator op het ziekenhuis en houdt
het draaiende voor het St. Jansdal in Harderwijk, de overnamekandidaat.

  https://www.ad.nl/lelystad/wit-gekleurde-zaal-in-ziekenhuis-lelystad-verkeert-in-onzekerheid%7Ea25490c7/
Views: 22.075

‘Wit gekleurde zaal’ in ziekenhuis Lelystad verkeert in onzekerheid
’’ Vanaf maart wordt het MC Zuiderzee overgenomen. Tot die tijd past de curator op het ziekenhuis en houdt
het draaiende voor het St. Jansdal in Harderwijk, de overnamekandidaat.

  https://www.destentor.nl/lelystad/wit-gekleurde-zaal-in-ziekenhuis-lelystad-verkeert-in-onzekerheid~a25490c7/
Views: 2.253

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de doorstart MC
IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk 31016-173), stand van zaken MC Slotervaart en
MC IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk 31016-174) en onderzoeken naar aanleiding
van de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk
31016-175)
2018D59509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister voor
Medische Zorg over de brief over de doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk 31 016, nr. 173), de brief over de
stand ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D59509.html

St. Jansdal loopt voorop bij behandeling longkanker
Deel dit artikel: Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk loopt voorop bij de behandeling van longkanker. De
longoncologen werken volgens de laatste ontwikkelingen. Het St Jansdal mag zich ‘specialistisch centrum
voor immunotherapie bij longkanker’ noemen. Immunotherapie is revolutionair en een van de grootste
doorbraken in kankeronderzoek ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2392930/St-Jansdal-loopt-voorop-bij-behandeling-longkanker  Views: 4.797

Aannemen nieuwe patiënten eerste stap naar herstel MC Zuiderzee
Ingrid Willems
Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat verantwoordelijk is voor de doorstart van de failliete
IJsselmeerziekenhuizen, ziet hiervoor geen mogelijkheden. Om dit toch te bewerkstelligen zit de Flevolandse
Patiëntenfederatie nu aan tafel met onder meer de verzekeraar en het ministerie. Visser: ,,St Jansdal ziet door
personeelstekort geen ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/aannemen-nieuwe-patienten-eerste-stap-naar-herstel-mc-zuiderzee~ae28150f/
Views: 2.253

Steeds meer verzekerden kiezen voor omstreden budgetpolis
Marieke van Twillert
Onlangs ging daar het ziekenhuis failliet, onderdeel van de IJsselmeerziekenhuizen. Patiënten uit Flevoland worden
geacht voortaan naar St Jansdal in Harderwijk of het Antonius in Sneek te gaan. Maar in deze ziekenhuizen wordt de zorg
voor mensen met een budgetpolis niet volledig vergoed. Met het Flevoziekenhuis in Almere en het Isala in Zwolle

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/steeds-meer-verzekerden-kiezen-voor-omstreden-
budgetpolis.htm
Views: 3.628
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Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker (De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week `specialistisch centrum voor immunotherapie bij
longkanker´ noemen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24018604

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ´specialistisch centrum voor immunotherapie
bij longkanker´ noemen.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56443295/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker.html

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
Hemmy van Reenen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ‘specialistisch centrum voor immunotherapie
bij longkanker’ noemen. Het ziekenhuis in Harderwijk probeert voorop te lopen bij de behandeling van
longkanker. De longoncologen werken volgens de laatste ontwikkelingen op het gebied van
immunotherapie. Deze therapie is veel in het ...

  https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker~a9963419/  Views: 2.236

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij
longkanker’ noemen.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/21092/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker/  Views: 1.091

Ziekenhuis Harderwijk specialiseert in longkanker
De Stentor Veluwe
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag zich sinds deze week ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij
longkanker’ noemen.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/13925/ziekenhuis-harderwijk-specialiseert-in-longkanker/  Views: 955

Centrum voor immunotherapie bij longkanker
Het St Jansdal loopt voorop bij de behandeling van longkanker. De longoncologen werken volgens de laatste
ontwikkelingen. Het St Jansdal mag zich ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij longkanker’ noemen.
Immunotherapie is revolutionair en een van de grootste doorbraken in kankeronderzoek. Het maakt kankercellen
zichtbaar voor het ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1060387/centrum-voor-immunotherapie-bij-longkanker

St jansdal voorloper met immunotherapie in huis
De longoncologen werken volgens de laatste ontwikkelingen. Het St Jansdal mag zich ‘specialistisch centrum voor
immunotherapie bij longkanker’ noemen. Immunotherapie is revolutionair en een van de grootste doorbraken in
kankeronderzoek. Het maakt kankercellen zichtbaar voor het eigen afweersysteem. Daarnaast activeert of versterkt het
de ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1060351/st-jansdal-voorloper-met-immunotherapie-in-huis

St jansdal voorloper met immunotherapie in huis
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Het St Jansdal loopt voorop bij de behandeling van longkanker. De longoncologen werken volgens de
laatste ontwikkelingen. Het St Jansdal mag zich ‘specialistisch centrum voor immunotherapie bij longkanker’
noemen. Immunotherapie is revolutionair en een van de grootste doorbraken in kankeronderzoek ...

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/120044/st-jansdal-voorloper-immunotherapie-huis/  Views: 1.091
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Miljoenen Nederlanders onderverzekerd door budgetpolis
Nadat het ziekenhuis in Lelystad als onderdeel van de IJsselmeerziekenhuizen failliet ging, werden patiënten
geacht voortaan naar het St. Jansdal in Harderwijk of het Antonius in Sneek te gaan. Deze ziekenhuizen hebben
echter geen (volledig) contract met VGZ, waardoor de zorg voor mensen met een budgetpolis niet volledig wordt
vergoed ...

  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/miljoenen-nederlanders-onderverzekerd-door-budgetpolis

Steeds meer Nederlanders kiezen voor budgetpolis
in het nieuws nu blijkt dat patiënten van het failliete MC Zuiderzee met een VGZ Gewoon Zekur polis en de
Zilveren Kruis Basis Budget polis niet terechtkunnen in het St. Jansdal of Antonius ziekenhuis zonder daarvoor te
hoeven bijbetalen. Zilveren Kruis zegt samenwerkingen op Zilveren Kruis gaat met haar budgetpolissen voor
komend jaar geen ...

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/45999-steeds-meer-nederlanders-kiezen-voor-
budgetpolis.html
Views: 501

Weer poliklinieken open in Lelystad
Simone Paauw
Het heropenen van poli’s is in ieder geval nog een “organisch” iets de komende tijd, dat gebeurt niet allemaal
tegelijkertijd. Ook is St Jansdal nog bezig met het opstellen van een zorgprofiel voor na de overname op 1 maart, dus
daardoor kunnen dingen ook nog veranderen. In ieder geval zijn de patiënten die nu geholpen kunnen worden in de ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/weer-poliklinieken-open-in-lelystad.htm  Views: 3.803
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