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Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op 24 juni een terugkomavond voor ouders van couveuse kinderen. De
avond is bedoeld voor ouders, wonend in de regio Harderwijk, van te vroeg, te klein of ziek geboren kinderen die op een
couveuse afdeling hebben gelegen. Opname op de couveuseafdeling is vaak een emotionele...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/60883845/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen.html

Route
Mevr van Beek -Hagemans
Goedendag. Ik woon in Zeewolde en pak dan , buj Horsterweg Zeewolde, lijn 159 naar st jansdal, Harderwijk. Nu rijd deze
over de dijk in Zeewolde, maar deze dijk is deze hele week afgesloten. Ik ben een week bezig geweest om informatie te
vinden, welke route lijn 159 dan rijd. Vanmorgen kon ik meerijden van huis naar Harderwijk […]

  https://www.klacht.nl/9292ov/klacht/route-3/

Suf gebeukt | Columns | Telegraaf.nl
[…] en haar gemeenten eind oktober 2018 in een reactie op de toen al ernstige financiële problemen bij de
MC IJsselmeerziekenhuizen.\n\nLevensbedreigend… maar ’Lelystad’ ging dicht.\n\nHet overnemende St
Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk zou actief patiënten hebben geworven, om zelf beter te worden van de
sluiting van MC Zuiderzee […]

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/27017754/suf-gebeukt  Views: 163.798

Ziekenhuis St Jansdal houdt vragenuur in Waterwijk
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat de wijk in en houdt de komende tijd regelmatig inloop vragenuren op verschillende
locaties in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/60847869/ziekenhuis-st-jansdal-houdt-vragenuur-in-waterwijk.html

Ziekenhuis St Jansdal houdt vragenuur in Waterwijk
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat de wijk in en houdt de komende tijd regelmatig inloop vragenuren op
verschillende locaties in Lelystad. Deze vragenuren zijn met name bedoeld voor mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven. Het vragenuur is niet bedoeld voor medisch inhoudelijke vragen, maar voor algemene
vragen over het ziekenhuis, […]

  https://flevopost.nl/artikel/1026539/ziekenhuis-st-jansdal-houdt-vragenuur-in-waterwijk.html  Views: 328

Wessel (40) uit Harderwijk is doordeweeks technicus in St Jansdal in het weekend is
hij brandweerman
Ronald Kamps
Door de week werk je voor de baas. Zet je 's avonds de wekker en prop je 's ochtends vier boterhammen in
je blauwe broodtrommel. Elastiekje eromheen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En dan is
het weekend; je hobby wordt je werk. Je bent scheidsrechter bij het voetbal, lotusslachtoffer bij de EHBO,
trekt de balletjes bij de bingo […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/wessel-40-uit-harderwijk-is-doordeweeks-technicus-in-st-jansdal-in-het-weekend-is-
hij-brandweerman~a7bc9f68/
Views: 3.486

‘Het werk is er leuker op geworden’
[…] Daarover zijn ook gesprekken geweest met de orthopeden van het St Jansdal, maar die liepen op niks uit.
‘We hadden geen alternatief en wilden wel dat de zorg voor de patiënten in deze regio werd gecontinueerd. De
grote voordelen van een zelfstandig behandelcentrum, zoals we nu hebben, beginnen ons nu duidelijk te
worden […]

  https://flevopost.nl/artikel/1025740/het-werk-is-er-leuker-op-geworden.html  Views: 324
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Handeling 2018-2019, nr. 86 item 23
Aan de orde is het VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen (AO d.d. 25/04). De voorzitter: Aan de orde is het VAO
Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen. Hartelijk welkom aan de minister. Ik geef bij dezen het woord aan de heer Van
Gerven namens de SP. De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb een tweetal moties, waarvan de eerste gaat […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-86-23.html

Kamerstuk 31016, nr. 228
Nr. 228 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 juni 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft op 25 april 2019 overleg gevoerd met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport, over:
– de brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 13 maart 2019 inzake stand van zaken MC […]

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-228.html
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