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Patiëntenclub: geruzie tussen curator en artsen niet in belang patiënt
Caspar van Oirschot
[…] Vertrouwen Ondertussen stelt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het ‘nieuwe‘ Lelysadse ziekenhuis St
Jansdal in een interview met Zorgvisie, te verwachten dat patiënten die het ziekenhuis in Lelystad afgelopen
jaren de rug hebben toegekeerd, terug zullen keren. ,,Wij hopen dat we het vertrouwen van de inwoners van
midden-Flevoland gaan […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/patientenclub-geruzie-tussen-curator-en-artsen-niet-in-belang-patient~ab5ea370/
Views: 3.475

Patiëntenclub: geruzie tussen curator en artsen niet in belang patiënt
Caspar van Oirschot
[…]   Vertrouwen Ondertussen stelt Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het ‘nieuwe‘ Lelysadse ziekenhuis St
Jansdal in een interview met Zorgvisie, te verwachten dat patiënten die het ziekenhuis in Lelystad afgelopen
jaren de rug hebben toegekeerd, terug zullen keren. ,,Wij hopen dat we het vertrouwen van de inwoners van
midden-Flevoland gaan

  https://www.ad.nl/lelystad/patientenclub-geruzie-tussen-curator-en-artsen-niet-in-belang-patient%7Eab5ea370/
Views: 29.578

Complimenten van Lelystad voor St Jansdal (Flevopost)
Lelystad - De Lelystadse wethouders Elly van Wageningen (gezondheidszorg) en Peter Schot (ruimtelijke ordening)
hebben persoonlijk de complimenten namens het College van Lelystad overgebracht aan het St Jansdal ziekenhuis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24311041

Complimenten van Lelystad voor St Jansdal
[…] De Lelystadse wethouders Elly van Wageningen (gezondheidszorg) en Peter Schot (ruimtelijke ordening)
hebben persoonlijk de complimenten namens het College van Lelystad overgebracht aan het St Jansdal
ziekenhuis. 'We zijn heel blij dat nu, na een heel moeilijke en onzekere periode, er weer gebouwd wordt aan
een nieuw ziekenhuis in Lelystad, waarbi

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/996433/complimenten-van-lelystad-voor-st-jansdal.html  Views: 315

Complimenten van Lelystad voor St Jansdal - flevopost.nl
Lelystad - De Lelystadse wethouders Elly van Wageningen (gezondheidszorg) en Peter Schot (ruimtelijke ordening)
hebben persoonlijk de complimenten namens het College van Lelystad overgebracht aan het St Jansdal ziekenhuis.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1307856/complimenten-van-lelystad-voor-st-jansdal-flevopost-nl

St. Jansdal van start in Lelystad
Christine Rompa Jeppe Delver
Op 1 maart 2019 heeft ziekenhuis St Jansdal de zorg in Lelystad overgenomen van MC Zuiderzee. Alle
patiënten van MC Zuiderzee zijn door de curatoren overgedragen aan […] Informatie over de zorg van St
Jansdal in Lelystad is te vinden op de website www.stjansdal.nl/lelystad. Ook op onze website hebben we de
meestgestelde vragen gebundeld.

  https://nieuws.zilverenkruis.nl/st-jansdal-van-start-in-lelystad/

Complimenten van Lelystad voor St Jansdal (Gemeente Lelystad)
[…] Elly van Wageningen (gezondheidszorg) en Peter Schot (ruimtelijke ordening) hebben persoonlijk de complimenten
namens het College van Lelystad overgebracht aan het St Jansdal ziekenhuis. `We zijn heel blij dat nu, na een heel
moeilijke en onzekere periode, er weer gebouwd wordt aan een nieuw ziekenhuis in Lelystad, waarbij een groot deel van
de […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24309427
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Complimenten van Lelystad voor St Jansdal
Gemeente Lelystad
[…] Elly van Wageningen (gezondheidszorg) en Peter Schot (ruimtelijke ordening) hebben persoonlijk de complimenten
namens het College van Lelystad overgebracht aan het St Jansdal ziekenhuis. “We zijn heel blij dat nu, na een heel
moeilijke en onzekere periode, er weer gebouwd wordt aan een nieuw ziekenhuis in Lelystad, waarbij een groot deel van
de

  https://lelystad.nieuws.nl/knipsels/10374/complimenten-van-lelystad-voor-st-jansdal/  Views: 874

Strijd losgebarsten rond pati nt
Omroep Flevoland

Het is niet goed als patiënten zelf achter hun medisch dossier aan moeten gaan als ze willen overstappen naar
een arts buiten Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Dat vindt voorzitter Martine Visser van de Flevolandse
Patiëntenfederatie (FPF). Patiënten hebben vrije artsenkeuze en moeten bij overstappen niet te maken krijgen
met bureaucratische […]

  http://youtube.com/watch?v=ouykpA5T5Mo  Views: 2.449

Strijd losgebarsten rond pati nt
Omroep Flevoland

[…] Richard Schuurman Lelystad Het is niet goed als patiënten zelf achter hun medisch dossier aan moeten gaan
als ze willen overstappen naar een arts buiten Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Dat vindt voorzitter Martine Visser
van de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF). Patiënten hebben vrije artsenkeuze en moeten bij overstappen niet
te maken […]

  http://youtube.com/watch?v=ouykpA5T5Mo  Views: 2.449

Nieuw record voorinschrijvers voor 'Halve' van Harderwijk
[…] Bijzonder is de deelname vanuit Ziekenhuis St. Jansdal met 262 aanmeldingen. Start en finish zijn
wederom aan de Beneluxlaan in de woonwijk het Slingerbos […] '' ST JANSDAL Arend Jan Poelarends (44) uit
Zwolle is een van de kartrekkers vanuit Ziekenhuis Sint-Jansdal. De directeur financiën gaat zelf de 21,1
kilometer lopen […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/sport/nieuw-record-voorinschrijvers-voor-halve-van-harderwijk-558705

Nieuw record voorinschrijvers voor 'Halve' van Harderwijk
[…] Bijzonder is de deelname vanuit Ziekenhuis St. Jansdal met 262 aanmeldingen. Start en finish zijn
wederom aan de Beneluxlaan in de woonwijk het Slingerbos […] '' ST JANSDAL Arend Jan Poelarends (44) uit
Zwolle is een van de kartrekkers vanuit Ziekenhuis Sint-Jansdal. De directeur financiën gaat zelf de 21,1
kilometer lopen […]

  https://hetkontaktermelo.nl/sport/nieuw-record-voorinschrijvers-voor-halve-van-harderwijk-558707

Strijd losgebarsten rond patiënt
Het is niet goed als patiënten zelf achter hun medisch dossier aan moeten gaan, als ze willen overstappen naar een arts
buiten Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Dat vindt voorzitter Martine Visser van de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF).
Patiënten hebben vrije artsenkeuze en moeten bij overstappen niet te maken krijgen met bureaucratische […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/strijd-losgebarsten-rond-patient/3009908

Dit is Flevoland van 04 03 2019
Omroep Flevoland

[…] Dit is Flevoland van maandag 4 maart met onder andere: * Na de spoedpost vrijdag, zijn nu ook de
poliklinieken van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad er helemaal klaar voor. Vanmorgen is het ziekenhuis geheel
volgens plan geopend. Afgelopen weekend is hard gewerkt om het oude MC Zuiderzee om te bouwen. Tussen
de 100 en 200 medewerkers gingen […]

  http://youtube.com/watch?v=bubEg9YWFCM  Views: 2.449
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Opening St Jansdal verloopt volgens plan
Omroep Flevoland

Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad is maandagmorgen geheel volgens de planning geopend. De medewerkers
begonnen de dag om 07.00 uur met een speciaal ontbijt. Daarna kregen ze instructies, onder meer over waar de
sleutels zijn te vinden en over de personeelspasjes.

  http://youtube.com/watch?v=S1vbaQsHjd8  Views: 2.449

Fokke Vreeken
St Jansdal mikt met Lelystad op groei van 60 miljoen euro: Met de opening van zijn vestiging in Lelystad slaat het St Jansdal
niet alleen geografisch de vleugels uit, maar ook financieel. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: We hopen dat patiënten
zullen kiezen voor het brede zorgaanbod en de persoonlijke benadering van ons ziekenhuis.’

  https://plus.google.com/105611436057237154288/posts/DZz8w7b4FCg

St Jansdal mikt met Lelystad op groei van 60 miljoen euro
Met de opening van zijn vestiging in Lelystad slaat het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal niet alleen geografisch
de vleugels uit, maar ook financieel. St Jansdal mikt voor de komende jaren op een omzetgroei van 60 miljoen
euro.0 Artikel bewaren U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan Login of Maak een
account aan Met de

  https://www.zorgvisie.nl/st-jansdal-mikt-met-lelystad-op-groei-van-60-miljoen-euro/  Views: 1.741

St Jansdal mikt met Lelystad op groei van 60 miljoen euro
Met de opening van zijn vestiging in Lelystad slaat het St Jansdal niet alleen geografisch de vleugels uit, maar ook
financieel. Bestuursvoorzitter Relinde Weil: ‘We hopen dat patiënten zullen kiezen voor het brede zorgaanbod en de
persoonlijke benadering van ons ziekenhuis.’

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-mikt-met-lelystad-op-groei-van-60-miljoen-euro/

Spreekuren in St Jansdal Lelystad zijn begonnen (fotoverslag) (Flevopost)
Lelystad - Honderdvijftig mensen waren afgelopen weekeinde dagelijks in touw om de omslag te maken van MC
Zuiderzee naar St Jansdal Lelystad. Er werd gewerkt volgens een minitieus plan. En met succes, want maandagochtend
om negen uur begonnen de spreekuren.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24306758

Spreekuren in St Jansdal Lelystad zijn begonnen (fotoverslag)
Lelystad - Honderdvijftig mensen waren afgelopen weekeinde dagelijks in touw om de omslag te maken van MC
Zuiderzee naar St Jansdal Lelystad. Er werd gewerkt volgens een minitieus plan. En met succes, want
maandagochtend om negen uur begonnen de spreekuren. Vele afdelingen waren bij deze strak geplande
operatie betrokken, onder andere facilitair, […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/996119/spreekuren-in-st-jansdal-lelystad-zijn-begonnen-fotoverslag.html
Views: 314

Spreekuren in St Jansdal Lelystad zijn begonnen (fotoverslag) - flevopost.nl
Lelystad - Honderdvijftig mensen waren afgelopen weekeinde dagelijks in touw om de omslag te maken van MC
Zuiderzee naar St Jansdal Lelystad. Er werd gewerkt volgens een minitieus plan. En met succes, want maandagochtend
om negen uur begonnen de spreekuren.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1304883/spreekuren-in-st-jansdal-lelystad-zijn-begonnen-fotoverslag-flevopost-nl
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Spreekuren in St Jansdal Lelystad zijn begonnen (fotoverslag)
Lelystad - Honderdvijftig mensen waren afgelopen weekeinde dagelijks in touw om de omslag te maken van MC
Zuiderzee naar St Jansdal Lelystad. Er werd gewerkt volgens een minitieus plan. En met succes, want
maandagochtend om negen uur begonnen de spreekuren. Vele afdelingen waren bij deze strak geplande
operatie betrokken, onder andere facilitair, […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/996119/spreekuren-in-st-jansdal-lelystad-zijn-begonnen-fotoverslag.html
Views: 503

Opening St Jansdal verloopt volgens plan
Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad is maandagmorgen geheel volgens de planning geopend. De medewerkers begonnen
de dag om 07.00 uur met een speciaal ontbijt. Daarna kregen ze instructies, onder meer over waar de sleutels zijn te
vinden en over de personeelspasjes. Volgens de coördinator van de ombouwoperatie en de projectleider locatie Lelystad
[…]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/opening-st-jansdal-verloopt-volgens-plan/3008835

MC Zuiderzee is niet meer, St Jansdal heeft de boel overgenomen
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. Vanaf maandag is het ziekenhuis officieel
weer open […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/47242-mc-zuiderzee-is-niet-meer-st-jansdal-heeft-de-boel-
overgenomen.html
Views: 517

'St Jansdal Lelystad maandag volgens planning open'
Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad gaat maandagmorgen volgens planning open, dat zeggen Marijke Schepping,
coördinator van de ombouwoperatie en Claartje Samson, projectleider locatie Lelystad tegen Omroep Flevoland. Volgens
hen ligt het ziekenhuis op schema met het ombouwen van alle ruimtes om morgen om 09.00 uur de poliklinieken te
openen […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-st-jansdal-lelystad-maandag-volgens-planning-open-039/3008256

Nieuws - 'St. Jansdal Lelystad morgen volgens planning open' - Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad gaat maandagmorgen volgens planning open, dat zeggen Marijke Schepping,
coördinator van de ombouwoperatie en Claartje Samson, projectleider locatie Lelystad tegen Omroep Flevoland. Volgens
hen ligt het ziekenhuis op schema met het ombouwen van alle ruimtes om morgen om 09.00 uur de poliklinieken te
openen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1302922/nieuws-st-jansdal-lelystad-morgen-volgens-planning-open-omroep-
flevoland

'St. Jansdal Lelystad morgen op tijd open'
Het St. Jansdal ziekenhuis in Lelystad gaat morgen op tijd open, dat zegt Marijke Schepping, coördinator van de
ombouwoperatie en Klaartje Samson, projectleider locatie Lelystad tegen Omroep Flevoland. Volgens hen ligt het
ziekenhuis op schema met het ombouwen van alle ruimtes om morgen om 09.00 uur de poliklinieken te openen […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-st-jansdal-lelystad-morgen-op-tijd-open-039/3008191

Gevecht om patiënt Flevoland barst los
Met de officiële opening van St Jansdal Lelystad op 1 maart is het gevecht om de patiënt in de Flevopolder losgebarsten. In
een brief aan reumapatiënten beschuldigt curator Alice van der Schee voormalige werknemers van de afdeling
reumatologie een ‘data-lek’ te hebben gecreëerd om zo illegaal patiënten te werven […]

  https://zorgnieu.ws/gevecht-om-patient-flevoland-barst-los/
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MC Zuiderzee is vanaf dit weekend St Jansdal
Lelystad - St Jansdal is begonnen met het ombouwen van voorheen MC Zuiderzee, het ziekenhuis van Lelystad. De...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58337366/mc-zuiderzee-is-vanaf-dit-weekend-st-jansdal.html

Trombosedienst stopt bloedprikpost in Swifterbant: „Houden vinger aan de pols”
[…] We hebben wel onze zorgen gedeeld met het St Jansdal en de huisartsenpraktijk.” St Jansdal is in gesp met de
huisartsen om het bloedprikken en de laboratoriumdiensten over te nemen. „Die gesprekken lopen op dit
moment”, weet de wethouder, die vertelt dat er ook wordt gekeken of er eventueel een derde partij is die de
trombosedienst kan […]

  https://dedrontenaar.nl/swifterbant/trombosedienst-stopt-bloedprikpost-in-swifterbant-houden-vinger-aan-de-pols

Een ziekenhuis in drie dagen inrichten gaat zó in Lelystad (De Stentor Flevoland)
Terwijl patiënten geduldig wachten op een St Jansdal-ziekenhuispasje zet een timmerman vijf meter verderop zonder
schroom een zaag in de inschrijfbalie-in-aanbouw. Ondertussen worden vier fonkelnieuwe digitale afsprakenzuilen,
gewikkeld in plastic, in de centrale hal neergeplant. Buiten vervangen werklui het naambord boven de hoofdentree: MC
[…]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24298722

Een ziekenhuis in drie dagen inrichten gaat zó in Lelystad
Caspar van Oirschot
Terwijl patiënten geduldig wachten op een St Jansdal-ziekenhuispasje zet een timmerman vijf meter verderop
zonder schroom een zaag in de inschrijfbalie-in-aanbouw. Ondertussen worden vier fonkelnieuwe digitale
afsprakenzuilen, gewikkeld in plastic, in de centrale hal neergeplant. Buiten vervangen werklui het naambord
boven de hoofdentree: MC […]

  https://www.ad.nl/lelystad/een-ziekenhuis-in-drie-dagen-inrichten-gaat-zo-in-lelystad%7Eae5ab747/  Views: 29.112

Een ziekenhuis in drie dagen inrichten gaat zó in Lelystad - De Stentor
Terwijl patiënten geduldig wachten op een St Jansdal-ziekenhuispasje zet een timmerman vijf meter verderop zonder
schroom een zaag in de inschrijfbalie-in-aanbouw. Ondertussen worden vier fonkelnieuwe digitale afsprakenzuilen,
gewikkeld in plastic, in de centrale hal neergeplant. Buiten vervangen werklui het naambord boven de hoofdentree: MC
[…]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1299704/een-ziekenhuis-in-drie-dagen-inrichten-gaat-zo-in-lelystad-de-stentor

Een ziekenhuis in drie dagen inrichten gaat zó in Lelystad
Caspar van Oirschot
Terwijl patiënten geduldig wachten op een St Jansdal-ziekenhuispasje zet een timmerman vijf meter verderop
zonder schroom een zaag in de inschrijfbalie-in-aanbouw. Ondertussen worden vier fonkelnieuwe digitale
afsprakenzuilen, gewikkeld in plastic, in de centrale hal neergeplant. Buiten vervangen werklui het naambord
boven de hoofdentree: MC […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/een-ziekenhuis-in-drie-dagen-inrichten-gaat-zo-in-lelystad~ae5ab747/  Views: 3.424

Gevecht om patiënt Flevoland barst los
Philip van de Poel
Met de officiële opening van St Jansdal Lelystad op 1 maart is het gevecht om de patiënt in de Flevopolder losgebarsten. In
een brief aan reumapatiënten beschuldigt curator Alice van der Schee voormalige werknemers van de afdeling
reumatologie een ‘data-lek’ te hebben gecreëerd om zo illegaal patiënten te werven […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37675-gevecht-om-patient-flevoland-barst-los.html
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Gevecht om patiënt Flevoland barst los
Philip van de Poel
Met de officiële opening van St Jansdal Lelystad op 1 maart is het gevecht om de patiënt in de Flevopolder losgebarsten. In
een brief aan reumapatiënten beschuldigt curator Alice van der Schee voormalige werknemers van de afdeling
reumatologie een ‘data-lek’ te hebben gecreëerd om zo illegaal patiënten te werven […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37675-gevecht-om-patient-flevoland-barst-los.html

NOS Journaal 01 03 2019 18 00 uur
DutchNewsAgency

[…] cookies - Levenslange gevangenisstraf geëist tegen Willem Holleeder - Minister Hoekstra in Parijs voor uitleg
over aandelen Air France - KLM - Ziekenhuis MC Zuiderzee weer open onder naam Sint Jansdal - Steeds meer E-
bikes in Nederland verkocht - Weerbericht

  http://youtube.com/watch?v=3ecYwLQ0JCA  Views: 953

Kaakchirurgen voormalig MC Zuiderzee gaan zelfstandig verder (Flevopost)
Lelystad - Terwijl ziekenhuis St Jansdal is gestart in het ziekenhuisgebouw in Lelystad, beginnen vijf kaakchirurgen uit het
voormalig MC Zuiderzee ongeveer 600 meter verderop, aan de Middendreef 273, hun eigen polikliniek.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24297209

Spoedpoli St Jansdal Lelystad is geopend
Omroep Flevoland

De spoedpoli in het St Jansdal in Lelystad is vrijdagochtend om 08.00 uur zonder problemen opengegaan. Het St
Jansdal nam donderdagavond het failliete MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad officieel over. Daarna is er 's
nachts door 150 man hard gewerkt om de spoedpoli opnieuw in te richten.

  http://youtube.com/watch?v=7_n91bhf1mg  Views: 2.449

Kaakchirurgen voormalig MC Zuiderzee gaan zelfstandig verder
Lelystad - Terwijl ziekenhuis St Jansdal is gestart in het ziekenhuisgebouw in Lelystad, beginnen vijf kaakchirurgen uit het
voormalig MC Zuiderzee ongeveer 600 meter verderop, aan de Middendreef 273, hun eigen polikliniek.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58324087/kaakchirurgen-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-zelfstandig-verder.html

Week 9: online bestellen, belastingaangifte & beperking keuzevrijheid?
[…] Eén van de specialisten, een kaakchirurg, heeft namelijk zijn eigen praktijk opgericht en kiest ervoor om niet
mee te verhuizen naar het St Jansdal dat het ziekenhuis in Lelystad overneemt. Vrijdag: marktwerking in de zorg
is doorgeslagen, aldus De Jonge Stof. Dat doet de uitspraken van Hugo de Jonge van Volksgezondheid opwaaien
[…]

  https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/47237-week-9-online-bestellen-belastingaangifte-beperking-
keuzevrijheid.html
Views: 489

Kaakchirurgen voormalig MC Zuiderzee gaan zelfstandig verder
Lelystad - Terwijl ziekenhuis St Jansdal is gestart in het ziekenhuisgebouw in Lelystad, beginnen vijf kaakchirurgen uit het
voormalig MC Zuiderzee ongeveer 600 meter verderop, aan de Middendreef 273, hun eigen polikliniek.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1297743/kaakchirurgen-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-zelfstandig-verder
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Kaakchirurgen voormalig MC Zuiderzee gaan zelfstandig verder
Lelystad - Terwijl ziekenhuis St Jansdal is gestart in het ziekenhuisgebouw in Lelystad, beginnen vijf kaakchirurgen uit het
voormalig MC Zuiderzee ongeveer 600 meter verderop, aan de Middendreef 273, hun eigen polikliniek. Op deze locatie
zetten diverse medisch specialisten, waaronder kaakchirurgen Steinmetz, Lindeboom, Crisi, Capello en Valstar […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/995475/kaakchirurgen-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-zelfstandig-verder.html
Views: 301

Kaakchirurgen voormalig MC Zuiderzee gaan zelfstandig verder
Lelystad - Terwijl ziekenhuis St Jansdal is gestart in het ziekenhuisgebouw in Lelystad, beginnen vijf
kaakchirurgen uit het voormalig MC Zuiderzee ongeveer 600 meter verderop, aan de Middendreef 273, hun
eigen polikliniek. Op deze locatie zetten diverse medisch specialisten, waaronder kaakchirurgen Steinmetz,
Lindeboom, Crisi, Capello en Valstar […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/995475/kaakchirurgen-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-zelfstandig-verder.html
Views: 473

De opvallendste beelden van 1 maart
[…] (Foto: AFP) Zo’n 150 medewerkers werken aan de verbouwing van het MC Zuiderzee. Het medisch centrum, dat vorig
jaar failliet ging, wordt samengevoegd met het St. Jansdal ziekenhuis. (Foto: ANP) Beveiligde auto’s komen aan bij de
rechtbank in Rotterdam, waar twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh voor de rechter moesten verschijnen […]

  http://www.kijknieuws.nl/de-opvallendste-beelden-van-1-maart.php

Spoedpoli St Jansdal geopend
Omroep Flevoland

Spoedpoli St Jansdal geopend

  http://youtube.com/watch?v=UzXU6kZvDUY  Views: 2.449

LELYSTAD Van MC Zuiderzeeziekenhuis naar St Jansdal
NOS

[…] 00 uur. De eerste poli's gingen vanochtend om 08.00 uur alweer open. Het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis
uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. In het ziekenhuis is alleen nog ruimte voor poliklinische en
dagbehandelingen. En waar er normaal gesproken operaties plaatsvinden in een ziekenhuis, was er vannacht
sprake van een militaire operatie

  http://youtube.com/watch?v=3kaSkguPmA0  Views: 56.073

LELYSTAD Van MC Zuiderzeeziekenhuis naar St Jansdal
NOS

[…] 00 uur. De eerste poli's gingen vanochtend om 08.00 uur alweer open. Het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis
uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. In het ziekenhuis is alleen nog ruimte voor poliklinische en
dagbehandelingen. En waar er normaal gesproken operaties plaatsvinden in een ziekenhuis, was er vannacht
sprake van een militaire operatie

  http://youtube.com/watch?v=3kaSkguPmA0  Views: 56.073

Ziekenhuis failliet, en vannacht herboren: spoedpoli na 10 uur alweer open
[…] 00 uur. De eerste poli's gingen vanochtend om 08.00 uur alweer open. Het failliete MC
Zuiderzeeziekenhuis uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. In het ziekenhuis is alleen nog ruimte voor
poliklinische en dagbehandelingen. En waar er normaal gesproken operaties plaatsvinden in een ziekenhuis,
was er vannacht sprake van een militaire operatie

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-failliet-en-vannacht-herboren-spoedpoli-na-10-uur-alweer-
open/3005912

NEUTRAAL
01/03/2019
16:15
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
16:15
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
16:08
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
15:56
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
13:12
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
13:12
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
12:57
5 dagen
geleden

Berichten 7

https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/995475/kaakchirurgen-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-zelfstandig-verder.html
https://denoordoostpolder.nl/artikel/995475/kaakchirurgen-voormalig-mc-zuiderzee-gaan-zelfstandig-verder.html
http://www.kijknieuws.nl/de-opvallendste-beelden-van-1-maart.php
http://youtube.com/watch?v=UzXU6kZvDUY
http://youtube.com/watch?v=3kaSkguPmA0
http://youtube.com/watch?v=3kaSkguPmA0
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-failliet-en-vannacht-herboren-spoedpoli-na-10-uur-alweer-open/3005912


'Alles waar het oude logo op staat, moet vervangen worden'
Het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. Waar normaal gesproken
operaties plaatsvinden in een ziekenhuis, was vannacht sprake van een militaire operatie om het ziekenhuis
om te bouwen.

  https://nos.nl/video/2273967-alles-waar-het-oude-logo-op-staat-moet-vervangen-worden.html
Views: 74.506

Kort | Poli's Zuiderzeeziekenhuis Lelystad weer open
Boven de entree van het failliete Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad is vrijdag een bord met de naam van de nieuwe
eigenaar geplaatst. St Jansdal in Harderwijk nam in november het bankroete ziekenhuis van zorgondernemers Loek de
Winter en Willem de Boer over. De eerste poli's zijn vrijdag opengegaan. St. Jansdal heeft het weekend uitgetrokken om
de […]

  https://fd.nl/economie-politiek/1279313/overeenstemming-over-doorstart-ijsselmeerziekenhuizen  Views: 16.543

NOS Journaal 01 03 2019 10 00 uur
DutchNewsAgency

[…] Minister Hoekstra in Parijs om Franse regering uitleg te geven over koop aandelen Air France-KLM -
Ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad gaat maandag weer open onder nieuwe naam St. Jansdal - Honderden
websites schenden de privacy met cookies - Reactie Noord-Korea over mislukte top met Trump - Zwembad in
Monster (bij Den Haag) door brand verwoest -

  http://youtube.com/watch?v=JOmBKD0a6Ew  Views: 953

Wethouder Dronten: Geen doden door faillissement ziekenhuis
Herre Stegenga
[…] Volgens huisarts Paul Kemps uit Swifterbant vallen er doden door het uitkleden van het ziekenhuis,
inmiddels in handen van het St Jansdal in Harderwijk. De afstand tot de spoedeisende hulp is simpelweg te
groot geworden, zei hij vorige week in de media. Klopt dat, wilde CDA Dronten van wethouder Irene Korting
weten. Die raadpleegde de GGD, de […]

  https://www.destentor.nl/dronten/wethouder-dronten-geen-doden-door-faillissement-ziekenhuis~ac4fef9d/
Views: 3.423

caso
uhs: Alle spullen van het MC Zuiderzeeziekenhuis zijn geveild. Het St Jansdal wil namelijk met zijn eigen spullen werken.
Denk aan medische apparatuur, maar ook aan gaasjes. Duurzaam?

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/424129-in-herboren-ziekenhuis-in-lelystad-komt-de-schoonmaaklucht-je-tegemoet

In herboren ziekenhuis in Lelystad komt de schoonmaaklucht je tegemoet
NOS
Het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. Afgelopen nacht is er hard gewerkt om
de eerste poli's vandaag alweer te openen. ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/424129-in-herboren-ziekenhuis-in-lelystad-komt-de-schoonmaaklucht-je-tegemoet

Ziekenhuis failliet, en vannacht herboren: spoedpoli na 10 uur alweer open
[…] 00 uur. De eerste poli's gingen vanochtend om 08.00 uur alweer open. Het failliete MC
Zuiderzeeziekenhuis uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. In het ziekenhuis is alleen nog ruimte voor
poliklinische- en dagbehandelingen. En waar er normaal gesproken operaties plaatsvinden in een ziekenhuis,
was er vannacht sprake van een militaire operati

  https://nos.nl/artikel/2273956-ziekenhuis-failliet-en-vannacht-herboren-spoedpoli-na-10-uur-alweer-open.html
Views: 74.506
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In herboren ziekenhuis in Lelystad komt de schoonmaaklucht je tegemoet
[…] 00 uur. De eerste poli's gingen vanochtend om 08.00 uur alweer open. Het failliete MC
Zuiderzeeziekenhuis uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. En waar er normaal gesproken operaties
plaatsvinden in een ziekenhuis, was er vannacht sprake van een militaire operatie. Waar onze verslaggever
het ene moment nog een bord met MC Zuiderzee op de gan

  https://nos.nl/artikel/2273956-in-herboren-ziekenhuis-in-lelystad-komt-de-schoonmaaklucht-je-tegemoet.html
Views: 74.506

In herboren ziekenhuis in Lelystad komt de schoonmaaklucht je tegemoet
[…] 00 uur. De eerste poli's gingen vanochtend om 08.00 uur alweer open. Het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis uit
Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. En waar er normaal gesproken operaties plaatsvinden in een ziekenhuis, was er
vannacht sprake van een militaire operatie. Waar onze verslaggever het ene moment nog een bord met MC Zuiderzee op
de gan

  http://www.headlines.nl/17506130/In-herboren-ziekenhuis-in-Lelystad-komt-de-schoonmaaklucht-je-tegemoet/

Ombouw ziekenhuis Lelystad in volle gang
Caspar van Oirschot en Jordy Boschman
[…] In allerlei gangen wordt geklust, digitale afsprakenzuilen komen binnen en de verbouwde spoedpoli is al
in bedrijf. Nieuwe eigenaar Sint Jansdal kreeg donderdagavond de sleutel van het ziekenhuis in handen.
Meteen is begonnen met de grote verbouwingsoperatie. Afgelopen nacht is de spoedpoli aangepakt, want
die moest om acht uur vanochtend weer […]

  https://www.ad.nl/lelystad/ombouw-ziekenhuis-lelystad-in-volle-gang%7Ea18cf7a9/  Views: 29.081

Ombouw ziekenhuis Lelystad in volle gang
Caspar van Oirschot en Jordy Boschman
[…] In allerlei gangen wordt geklust, digitale afsprakenzuilen komen binnen en de verbouwde spoedpoli is al
in bedrijf. Nieuwe eigenaar Sint Jansdal kreeg donderdagavond de sleutel van het ziekenhuis in handen.
Meteen is begonnen met de grote verbouwingsoperatie. Afgelopen nacht is de spoedpoli aangepakt, want
die moest om acht uur vanochtend weer […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/ombouw-ziekenhuis-lelystad-in-volle-gang~a18cf7a9/  Views: 3.423

MC Zuiderzee wordt St Jansdal Lelystad 1
Egbert Voerman

MC Zuiderzee is voorgoed geschiedenis. Ziekenhuis St Jansdal kreeg donderdagavond de sleutels van het
ziekenhuisgebouw in Lelystad. Een historisch moment. Het ombouwen, verhuizen en inrichten ging direct daarna
van start. Dit gaat het hele weekend door. (Video: Corinne Groenenberg)

  http://youtube.com/watch?v=Op8meYyWnyU

MC Zuiderzee wordt St Jansdal Lelystad 2
Egbert Voerman

MC Zuiderzee is voorgoed geschiedenis. Ziekenhuis St Jansdal kreeg donderdagavond de sleutels van het
ziekenhuisgebouw in Lelystad. Een historisch moment. Het ombouwen, verhuizen en inrichten ging direct daarna
van start. Dit gaat het hele weekend door. (Video: Corinne Groenenberg)

  http://youtube.com/watch?v=g5VjoAH8GNM

St Jansdal is gestart met de ombouw van voormalig MC Zuiderzee (foto`s en filmpjes)
(Flevopost)
Lelystad - MC Zuiderzee is voorgoed geschiedenis. Ziekenhuis St Jansdal kreeg donderdagavond de sleutels van het
ziekenhuisgebouw in Lelystad. Een historisch moment. Het ombouwen, verhuizen en inrichten ging direct daarna van
start. Dit gaat het hele weekend door. De spoedpoli is vrijdag al geopend.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24295084
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St Jansdal is gestart met de ombouw van voormalig MC Zuiderzee (foto's en filmpjes)
Lelystad - MC Zuiderzee is voorgoed geschiedenis. Ziekenhuis St Jansdal kreeg donderdagavond de sleutels
van het ziekenhuisgebouw in Lelystad. Een historisch moment. Het ombouwen, verhuizen en inrichten ging
direct daarna van start. Dit gaat het hele weekend door. De spoedpoli is vrijdag al geopend. Op maandag 4
maart opent St Jansdal in Lelystad […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/995206/st-jansdal-is-gestart-met-de-ombouw-van-voormalig-mc-zuiderzee-foto-
s-en-filmpjes.html
Views: 301

St Jansdal is gestart met de ombouw van voormalig MC Zuiderzee (foto's en filmpjes)
Lelystad - MC Zuiderzee is voorgoed geschiedenis. Ziekenhuis St Jansdal kreeg donderdagavond de sleutels van het
ziekenhuisgebouw in Lelystad. Een historisch moment. Het ombouwen, verhuizen en inrichten ging direct daarna van
start. Dit gaat het hele weekend door. De spoedpoli is vrijdag al geopend.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1296602/st-jansdal-is-gestart-met-de-ombouw-van-voormalig-mc-zuiderzee-fotos-
en-filmpjes

St Jansdal is gestart met de ombouw van voormalig MC Zuiderzee (foto's en filmpjes)
Lelystad - MC Zuiderzee is voorgoed geschiedenis. Ziekenhuis St Jansdal kreeg donderdagavond de sleutels
van het ziekenhuisgebouw in Lelystad. Een historisch moment. Het ombouwen, verhuizen en inrichten ging
direct daarna van start. Dit gaat het hele weekend door. De spoedpoli is vrijdag al geopend. Op
maandagochtend 4 maart om negen uur opent St […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/995206/st-jansdal-is-gestart-met-de-ombouw-van-voormalig-mc-zuiderzee-foto-s-
en-filmpjes.html
Views: 473

Spoedpoli St Jansdal geopend
De spoedpoli in het St Jansdal in Lelystad is vrijdagochtend om 08.00 uur zonder problemen opengegaan. Het St Jansdal
nam donderdagavond het failliete MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad officieel over. Daarna is er 's nachts door 150 man
hard gewerkt om de spoedpoli opnieuw in te richten. Volgens zorgmanager Frits van der Velde van het St Jansdal

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/spoedpoli-st-jansdal-geopend/3005568

Spoedpoli St Jansdal geopend
Omroep Flevoland

Spoedpoli St Jansdal geopend

  http://youtube.com/watch?v=gBb3LFl5D80  Views: 2.449

Wekdienst 1/3: Holleeder hoort strafeis en ziekenhuis Lelystad heropent
Goedemorgen! Vandaag krijgt Willem Holleeder te horen welke straf het OM tegen hem eist en in Lelystad
gaat het MC-Zuiderzeeziekenhuis weer open. Dat heet vanaf nu het St Jansdal Ziekenhuis. Vandaag is het
bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog wat regen.
Het wordt een graad of 8, bij een […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/wekdienst-1-3-holleeder-hoort-strafeis-en-ziekenhuis-lelystad-
heropent/3005479

Wekdienst 1/3: Holleeder hoort strafeis en ziekenhuis Lelystad heropent
Goedemorgen! Vandaag krijgt Willem Holleeder te horen welke straf het OM tegen hem eist en in Lelystad
gaat het MC-Zuiderzeeziekenhuis weer open. Dat heet vanaf nu het St Jansdal Ziekenhuis. Vandaag is het
bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten valt eerst nog wat regen.
Het wordt een graad of 8, bij een […]

  https://nos.nl/artikel/2273928-wekdienst-1-3-holleeder-hoort-strafeis-en-ziekenhuis-lelystad-heropent.html
Views: 74.506

NEUTRAAL
01/03/2019
09:50
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
09:50
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
09:50
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
09:09
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
08:56
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
07:42
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
01/03/2019
06:56
5 dagen
geleden

Berichten 10

https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/995206/st-jansdal-is-gestart-met-de-ombouw-van-voormalig-mc-zuiderzee-foto-s-en-filmpjes.html
https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1296602/st-jansdal-is-gestart-met-de-ombouw-van-voormalig-mc-zuiderzee-fotos-en-filmpjes
https://denoordoostpolder.nl/artikel/995206/st-jansdal-is-gestart-met-de-ombouw-van-voormalig-mc-zuiderzee-foto-s-en-filmpjes.html
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/spoedpoli-st-jansdal-geopend/3005568
http://youtube.com/watch?v=gBb3LFl5D80
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/wekdienst-1-3-holleeder-hoort-strafeis-en-ziekenhuis-lelystad-heropent/3005479
https://nos.nl/artikel/2273928-wekdienst-1-3-holleeder-hoort-strafeis-en-ziekenhuis-lelystad-heropent.html


Wekdienst 01/3: Holleeder hoort strafeis en ziekenhuis Lelystad heropent
[…] De Fransen zijn boos over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse Staat.In
Lelystad heropent vanochtend het failliet gegane MC Zuiderzee-ziekenhuis als het St Jansdal Ziekenhuis. Het
ziekenhuis is vannacht omgebouwd.En op de 54ste zittingsdag van zijn proces hoort Willem Holleeder
vanmiddag welke straf het Openbaar Ministerie […]

  https://nos.nl/artikel/2273928-wekdienst-01-3-holleeder-hoort-strafeis-en-ziekenhuis-lelystad-heropent.html
Views: 74.506

Kinderrijk Urk wacht op calamiteit
Overname MC Zuiderzee St Jansdal neemt vrijdag het failliete MC Zuiderzee in Lelystad over. Rond Lelystad zal
straks acute zorg voor patiënten ontbreken. Vanuit zijn woonkamer ziet hij het rode gebouw van het MC
Zuiderzee boven de huizen uittorenen. Jarenlang trakteerde die aanblik Jos Visser (73) op een mooie
herinnering: in de jaren tachtig

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/kinderrijk-urk-wacht-op-calamiteit/3005413

Kinderrijk Urk wacht op calamiteit
Liza van Lonkhuyzen
[…] De hernieuwde betrokkenheid van Visser bij het ziekenhuis is „nogal uit de hand gelopen”. Na maanden
voorbereiding krijgen de bestuurders van Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk donderdagavond de sleutels
van de curatoren van het MC Zuiderzee. In de herfst werd bekend dat het St Jansdal MC Zuiderzee per 1
maart officieel overneemt nadat de […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/kinderrijk-urk-wacht-op-calamiteit/ar-BBUej6t?li=BBoPEwG
Views: 16.404

De opvallendste beelden van 1 maart
[…] (Foto: AFP) Zo'n 150 medewerkers werken aan de verbouwing van het MC Zuiderzee. Het medisch
centrum, dat vorig jaar failliet ging, wordt samengevoegd met het St. Jansdal ziekenhuis. (Foto: ANP)
Beveiligde auto's komen aan bij de rechtbank in Rotterdam, waar twee kopstukken van motorclub Caloh
Wagoh voor de rechter moesten verschijnen […]

  https://www.nu.nl/dvn/5768415/de-opvallendste-beelden-van-1-maart.html  Views: 288.358

De opvallendste beelden van 1 maart
[…] (Foto: AFP) Zo'n 150 medewerkers werken aan de verbouwing van het MC Zuiderzee. Het medisch
centrum, dat vorig jaar failliet ging, wordt samengevoegd met het St. Jansdal ziekenhuis. (Foto: ANP)
Beveiligde auto's komen aan bij de rechtbank in Rotterdam, waar twee kopstukken van motorclub Caloh
Wagoh voor de rechter moesten verschijnen […]

  https://www.nu.nl/dvn/5768415/de-opvallendste-beelden-van-1-maart.html  Views: 288.358

De wedstrijd
Frank van Wijck
Het faillissement van de MC Groep staat weer volop in de aandacht. Niet alleen omdat St Jansdal in Harderwijk vandaag
formeel de nieuwe eigenaar is van MC Zuiderzee. En ook niet alleen omdat twee medisch specialisten die daar eerder
deze week nog werkten afgelopen woensdag werden heengezonden door de curator. Hoe terecht of onterecht dit is,
weten

  https://www.artsenauto.nl/de-wedstrijd/  Views: 259

Van MC naar St Jansdal: welke zorg biedt het ziekenhuis?
Vanaf 1 maart is St Jansdal de nieuwe eigenaar van het ziekenhuis in Lelystad. Een nieuwe naam, nieuwe werkwijzes, maar
ook nieuwe zorg. Maandag moet het ziekenhuis klaar zijn om weer in gebruik genomen te worden en zijn de blauwe
letters 'MC Zuiderzee' voorgoed verdwenen. De bedoeling is dat St Jansdal in Lelystad dezelfde poliklinische zorg gaat

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/van-mc-naar-st-jansdal-welke-zorg-biedt-het-ziekenhuis/3005139
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Van MC naar St Jansdal: welke zorg biedt het ziekenhuis? - Omroep Flevoland
Vanaf 1 maart is St Jansdal de nieuwe eigenaar van het ziekenhuis in Lelystad. Een nieuwe naam, nieuwe werkwijzes, maar
ook nieuwe zorg. Maandag moet het ziekenhuis klaar zijn om weer in gebruik genomen te worden en zijn de blauwe
letters 'MC Zuiderzee' voorgoed verdwenen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/noordoostpolder/emmeloord/1295604/van-mc-naar-st-jansdal-welke-zorg-biedt-het-
ziekenhuis-omroep-flevoland

St Jansdal neemt nieuwe MRI- en CT-scan in gebruik in Lelystad (Flevopost)
Lelystad - De nieuwe MRI- en CT-scan van ziekenhuis St Jansdal zijn geplaatst bij het voormalig MC Zuiderzee in Lelystad.
De apparaten staan in een aparte ruimte op het ziekenhuisterrein. Op 1 maart zijn ze klaar voor gebruik als de spoedpoli
en de radiologie open gaan.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24291505

St Jansdal neemt nieuwe MRI- en CT-scan in gebruik in Lelystad
Lelystad - De nieuwe MRI- en CT-scan van ziekenhuis St Jansdal zijn geplaatst bij het voormalig MC Zuiderzee in
Lelystad. De apparaten staan in een aparte ruimte op het ziekenhuisterrein. Op 1 maart zijn ze klaar voor
gebruik als de spoedpoli en de radiologie open gaan. 'Het was nog niet mogelijk om de apparaten al op de oude
plek te zetten waar […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/995000/st-jansdal-neemt-nieuwe-mri-en-ct-scan-in-gebruik-in-lelystad.html
Views: 301

St Jansdal neemt nieuwe MRI- en CT-scan in gebruik in Lelystad
Lelystad - De nieuwe MRI- en CT-scan van ziekenhuis St Jansdal zijn geplaatst bij het voormalig MC Zuiderzee in Lelystad.
De apparaten staan in een aparte ruimte op het ziekenhuisterrein. Op 1 maart zijn ze klaar voor gebruik als de spoedpoli
en de radiologie open gaan.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1293605/st-jansdal-neemt-nieuwe-mri-en-ct-scan-in-gebruik-in-lelystad

Conflict curator MC Zuiderzee met vertrekkende specialisten
Lelystad - Twee specialisten van MC Zuiderzee in Lelystad zijn deze week in conflict gekomen met de curator. Vlak voor
de overdracht aan de nieuwe eigenaar St Jansdal is hen afgelopen dinsdag ´per direct´ de toegang ontzegd, dat stellen
de betrokken artsen.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58239390/conflict-curator-mc-zuiderzee-met-vertrekkende-specialisten.html

Strijd om patiënten: curator legt twee artsen toegangsverbod ziekenhuis op (De
Stentor Flevoland)
Twee medisch specialisten stellen dat hen, kort voor de overdracht van het failliete Lelystadse IJsselmeerziekenhuis aan
St Jansdal, de toegang tot het gebouw is ontzegd door de curator. Reumatoloog Paul Baudoin en kaakchirurg Pieter
Steinmetz zouden patiënten ronselen voor hun nieuwe praktijken, tot onvrede van de curator […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24290613

Strijd om patiënten: curator legt twee artsen toegangsverbod ziekenhuis op
Twee medisch specialisten stellen dat hen, kort voor de overdracht van het failliete Lelystadse
IJsselmeerziekenhuis aan St Jansdal, de toegang tot het gebouw is ontzegd door de curator. Reumatoloog
Paul Baudoin en kaakchirurg Pieter Steinmetz zouden patiënten ronselen voor hun nieuwe praktijken, tot
onvrede van de curator […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/strijd-om-patienten-curator-legt-twee-artsen-toegangsverbod-ziekenhuis-
op~ae6d2526/
Views: 3.434

NEUTRAAL
28/02/2019
20:12
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
28/02/2019
13:29
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
28/02/2019
13:27
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
28/02/2019
13:27
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
28/02/2019
13:03
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
28/02/2019
10:24
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
28/02/2019
10:14
6 dagen
geleden

Berichten 12

https://www.oozo.nl/nieuws/noordoostpolder/emmeloord/1295604/van-mc-naar-st-jansdal-welke-zorg-biedt-het-ziekenhuis-omroep-flevoland
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24291505
https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/995000/st-jansdal-neemt-nieuwe-mri-en-ct-scan-in-gebruik-in-lelystad.html
https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1293605/st-jansdal-neemt-nieuwe-mri-en-ct-scan-in-gebruik-in-lelystad
https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58239390/conflict-curator-mc-zuiderzee-met-vertrekkende-specialisten.html
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24290613
https://www.destentor.nl/flevoland/strijd-om-patienten-curator-legt-twee-artsen-toegangsverbod-ziekenhuis-op~ae6d2526/


Verhitte strijd om patiënten: curator stuurt arts tijdens operatie ziekenhuis uit
Caspar van Oirschot
[…] ’’ Steinmetz en reumatoloog Paul Boudion stellen dat hen, kort voor de overdracht van het failliete
Lelystadse IJsselmeerziekenhuis aan St Jansdal, de toegang tot het gebouw is ontzegd door curator Alice van
der Schee. Reden: ze zouden patiënten ronselen voor hun nieuwe praktijken, tot onvrede van de curator die
patiënten bij het ziekenhuis

  https://www.destentor.nl/flevoland/verhitte-strijd-om-patienten-curator-stuurt-arts-tijdens-operatie-ziekenhuis-
uit~ae6d2526/
Views: 3.434

Strijd om de patiënt: curator legt artsen toegangsverbod ziekenhuis Lelystad op
Caspar van Oirschot
Twee medisch specialisten stellen dat hen, kort voor de overdracht van het failliete Lelystadse
IJsselmeerziekenhuis aan St Jansdal, de toegang tot het gebouw is ontzegd door de curator. Reumatoloog
Paul Baudoin en kaakchirurg Pieter Steinmetz zouden patiënten ronselen voor hun nieuwe praktijken, tot
onvrede van de curator […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/strijd-om-patienten-curator-legt-artsen-toegangsverbod-ziekenhuis-lelystad-
op~ae6d2526/
Views: 3.434

Strijd om de patiënt: curator legt artsen toegangsverbod ziekenhuis Lelystad op
Caspar van Oirschot
Twee medisch specialisten stellen dat hen, kort voor de overdracht van het failliete Lelystadse
IJsselmeerziekenhuis aan St Jansdal, de toegang tot het gebouw is ontzegd door de curator. Reumatoloog
Paul Baudoin en kaakchirurg Pieter Steinmetz zouden patiënten ronselen voor hun nieuwe praktijken, tot
onvrede van de curator die patiëntgegevens […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/strijd-om-de-patient-curator-legt-artsen-toegangsverbod-ziekenhuis-lelystad-op-
br~ae6d2526/
Views: 3.434

Twee artsen MC Zuiderzee voortijdig uit ziekenhuis gezet
[…] Eén van de specialisten heeft een nieuwe praktijk opgericht en hij verhuist niet met zijn collega’s mee naar
het St Jansdal dat het ziekenhuis in Lelystad overneemt. Ook zouden hij en zijn praktijkcollega medische dossiers
hebben meegenomen. Dit meldt Omroep Flevoland.  Eén van de specialisten, een kaakchirurg, zag tijdens zijn
spreekuur zes

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/47195-twee-artsen-mc-zuiderzee-voortijdig-uit-ziekenhuis-
gezet.html
Views: 489

Curator MC Zuiderzee zet artsen het ziekenhuis uit
[…] De artsen zelf ontkennen. Aanleiding voor de verdenking is de nieuwe praktijk van een van de
specialisten. Hij verhuist niet mee naar het St Jansdal, dat per 1 maart de zorg van het MC Zuiderzee
overneemt. De curator verdenkt de artsen ook van het meenemen van...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/curator-mc-zuiderzee-zet-artsen-het-ziekenhuis-uit/3004089

Conflict curator MC Zuiderzee met vertrekkende specialisten
Marieke van Twillert
Twee specialisten van MC Zuiderzee in Lelystad zijn deze week in conflict gekomen met de curator. Vlak voor de
overdracht aan de nieuwe eigenaar St Jansdal is hen afgelopen dinsdag ‘per direct’ de toegang ontzegd, dat stellen de
betrokken artsen. Vanaf morgen is het St. Jansdal in Harderwijk eigenaar van het eind vorig jaar failliet […]

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/conflict-curator-mc-zuiderzee-met-vertrekkende-
specialisten.htm
Views: 3.253
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Coen Snepvangers
[…] Binnen enkele dagen na de faillissementsuitspraak komt het ziekenhuis St. Jansdal al met een plan om in afgeslankte
vorm alsnog de zorg in de Lelystad te borgen. Alle personeel en medisch specialisten zouden één op één overgaan en
de minister zou hiervoor extra geld uittrekken. Pinokkio bestaat dus echt! Op dinsdag 26 februari 2019 vernam ik

  https://www.skipr.nl/actueel/id37640-nieuwe-bestuurder-moet-archipel-thuis-financieel-gezond-maken.html

Coen Snepvangers
[…] Binnen enkele dagen na de faillissementsuitspraak komt het ziekenhuis St. Jansdal al met een plan om in afgeslankte
vorm alsnog de zorg in de Lelystad te borgen. Alle personeel en medisch specialisten zouden één op één overgaan en
de minister zou hiervoor extra geld uittrekken. Pinokkio bestaat dus echt! Op dinsdag 26 februari 2019 vernam ik

  https://www.skipr.nl/actueel/id37641-curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html

Curator zet specialisten ziekenhuis Lelystad op de keien
Lelystad - Curator Alice van der Schee heeft verschillende medisch specialisten vlak voor de overdracht aan nieuwe
eigenaar St Jansdal per direct de toegang tot het ziekenhuis in Lelystad ontzegd. Dat stellen de betrokken artsen. Als
gevolg van de ongebruikelijke maatregel zijn tientallen afspraken afgezegd. Ook zou de curator...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58225670/curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html

MC Zuiderzee in handen van St Jansdal
Het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad is sinds donderdagavond in handen van het St Jansdal in Harderwijk. Om 22.15
uur kreeg bestuursvoorzitter Relinde Weil de sleutels uit handen van curator Alice van der Schee. "Een historisch
moment", volgens de beide ziekenhuizen. De reden dat de symbolische sleuteloverdracht 's avonds laat plaatsvond is dat

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/mc-zuiderzee-in-handen-van-st-jansdal/3005257

Curator MC Zuiderzee zet artsen het ziekenhuis uit
[…] De artsen zelf ontkennen. Aanleiding voor de verdenking is de nieuwe praktijk van een van de
specialisten. Hij verhuist niet mee naar het St Jansdal, dat per 1 maart de zorg van het MC Zuiderzee
overneemt. De curator verdenkt de artsen ook van het meenemen van ziekenhuisdossiers. Uit de
behandelkamer gehaald Volgens een van de artsen werd hij […]

  https://nos.nl/artikel/2273762-curator-mc-zuiderzee-zet-artsen-het-ziekenhuis-uit.html  Views: 74.493

St Jansdal ontvangt donderdagavond sleutel ziekenhuisgebouw Lelystad (Flevopost)
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ontvangt donderdagavond om 22.00 uur de sleutel van het ziekenhuisgebouw in
Lelystad. Vanaf dat moment heeft het ziekenhuis één weekend de tijd om de omslag te maken van MC Zuiderzee naar St
Jansdal Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24286939

St Jansdal ontvangt donderdagavond sleutel ziekenhuisgebouw Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ontvangt donderdagavond om 22.00 uur de sleutel van het ziekenhuisgebouw
in Lelystad. Vanaf dat moment heeft het ziekenhuis één weekend de tijd om de omslag te maken van MC
Zuiderzee naar St Jansdal Lelystad. Voor deze operatie is een minutieus plan gemaakt waarin alle acties
beschreven staan […]

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/994624/st-jansdal-ontvangt-donderdagavond-sleutel-ziekenhuisgebouw-
lelystad.html
Views: 305

St Jansdal ontvangt donderdagavond sleutel ziekenhuisgebouw Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal ontvangt donderdagavond om 22.00 uur de sleutel van het ziekenhuisgebouw in
Lelystad. Vanaf dat moment heeft het ziekenhuis één weekend de tijd om de omslag te maken van MC Zuiderzee naar St
Jansdal Lelystad.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1290417/st-jansdal-ontvangt-donderdagavond-sleutel-ziekenhuisgebouw-lelystad
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geleden

NEUTRAAL
27/02/2019
12:40
7 dagen
geleden

POSITIEF
27/02/2019
12:33
7 dagen
geleden

NEUTRAAL
27/02/2019
12:33
7 dagen
geleden
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https://www.skipr.nl/actueel/id37640-nieuwe-bestuurder-moet-archipel-thuis-financieel-gezond-maken.html
https://www.skipr.nl/actueel/id37641-curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html
https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/58225670/curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/mc-zuiderzee-in-handen-van-st-jansdal/3005257
https://nos.nl/artikel/2273762-curator-mc-zuiderzee-zet-artsen-het-ziekenhuis-uit.html
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24286939
https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/994624/st-jansdal-ontvangt-donderdagavond-sleutel-ziekenhuisgebouw-lelystad.html
https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1290417/st-jansdal-ontvangt-donderdagavond-sleutel-ziekenhuisgebouw-lelystad


Curator zet specialisten ziekenhuis Lelystad op de keien
Philip van de Poel
Curator Alice van der Schee heeft verschillende medisch specialisten vlak voor de overdracht aan nieuwe eigenaar St
Jansdal per direct de toegang tot het ziekenhuis in Lelystad ontzegd. Dat stellen de betrokken artsen. Als gevolg van de
ongebruikelijke maatregel zijn tientallen afspraken afgezegd. Ook zou de curator weigeren patiëntgegevens door […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37641-curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html

Curator zet specialisten ziekenhuis Lelystad op de keien
Philip van de Poel
Curator Alice van der Schee heeft verschillende medisch specialisten vlak voor de overdracht aan nieuwe eigenaar St
Jansdal per direct de toegang tot het ziekenhuis in Lelystad ontzegd. Dat stellen de betrokken artsen. Als gevolg van de
ongebruikelijke maatregel zijn tientallen afspraken afgezegd. Ook zou de curator weigeren patiëntgegevens door […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id37641-curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html

NEUTRAAL
27/02/2019
00:00
1 week geleden

NEUTRAAL
27/02/2019
00:00
1 week geleden
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https://www.skipr.nl/actueel/id37641-curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html
https://www.skipr.nl/actueel/id37641-curator-zet-specialisten-ziekenhuis-lelystad-op-de-keien.html
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