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Zorg rondom prostaatoperatie verbeterd in Den Helder
Joke Bos
[…] " Prostaatkankernetwerk Noordwest Ziekenhuisgroep, Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van
Leeuwenhoek, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Ziekenhuis St Jansdal werken nauw samen op het
gebied van de oncologische prostaatchirurgie. Het bundelen van kennis en expertise op dit gebied zorgt voor
betere behandelresultaten voor de pati

  https://www.rodi.nl/regio/denhelder/166131/zorg-rondom-prostaatoperatie-verbeterd-in-den-helder

Zorg rondom prostaatoperatie verbeterd in Alkmaar
Joke Bos
[…] " Prostaatkankernetwerk Noordwest Ziekenhuisgroep, Amsterdam UMC, Andros Mannenkliniek, Antoni van
Leeuwenhoek, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Ziekenhuis St Jansdal werken nauw samen op het
gebied van de oncologische prostaatchirurgie. Het bundelen van kennis en expertise op dit gebied zorgt voor
betere behandelresultaten voor de pati

  https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/166130/zorg-rondom-prostaatoperatie-verbeterd-in-den-helder-

Ka-ching of meevaller? Dit zijn de parkeerkosten bij Ziekenhuis St Jansdal
[…] Dat is nogal een verschil. Parkeren bij Ziekenhuis St Jansdal Hoe zit dat in Harderwijk? Een dagkaart bij
Ziekenhuis St Jansdal kost €5,50. Is het een kort bezoek, maar wil je wel direct bij het ziekenhuis parkeren?
Dan ben je €1,70 kwijt. Tip: parkeer om de hoek Als je niet te veel haast hebt, kijk dan eens naar de
parkeermogelijkheden rondo

  https://indebuurt.nl/randmeren/ondernemersbijdragen/ka-ching-of-meevaller-dit-zijn-de-parkeerkosten-bij-ziekenhuis-st-
jansdal~72392/
Views: 13.121

Kamer accepteert beperkte spoedpoli Lelystad [video]
Lelystad - Een meerderheid van de Tweede Kamer legt zich er bij neer dat het ziekenhuis in Lelystad geen volledige
spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde meer krijgt. Wel willen fracties weten hoe de huidige spoedpoli van het St
Jansdal en de geboortezorg in Flevoland kunnen worden verbeterd...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64533569/kamer-accepteert-beperkte-spoedpoli-lelystad-video.html

Kamer accepteert beperkte spoedpoli Lelystad
Omroep Flevoland

[…] Wel willen fracties weten hoe de huidige spoedpoli van het St Jansdal en de geboortezorg in Flevoland
kunnen worden verbeterd. Dat blijkt uit schriftelijke opmerkingen en vragen van de fracties over de
ziekenhuiszorg in Flevoland. De Tweede Kamer voert hierover donderdag een overleg met minister Bruno Bruins
(Medische Zorg).

  http://youtube.com/watch?v=5CbN6wMwYlM  Views: 11.100

Kamer accepteert beperkte spoedpoli Lelystad
[…] Wel willen fracties weten hoe de huidige spoedpoli van het St Jansdal en de geboortezorg in Flevoland kunnen
worden verbeterd. Dat blijkt uit schriftelijke opmerkingen en vragen van de fracties over de ziekenhuiszorg in Flevoland.
De Tweede Kamer voert hierover donderdag een overleg met minister Bruno Bruins (Medische Zorg)....

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/kamer-accepteert-beperkte-spoedpoli-lelystad/3310017
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