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St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad
Aalt Guliker
Ziekenhuis St Jansdal is vanaf eind vorig jaar gaan nadenken of een beddenhuis voor planbare zorg in de
locatie Lelystad tot de mogelijkheden behoort. Voor de inwoners van Lelystad is het van groot belang dat
zoveel mogelijk zorg geboden kan worden op de locatie van St Jansdal in Lelystad. Nu al kunnen meer dan
tweehonderd verschillende operaties […]

  https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-werkt-aan-beddenhuis-voor-geplande-zorg-in-lelystad/

St Jansdal breidt de zorg uit in Lelystad
anp
Lelystad Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze
een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen
bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het […]

  https://www.nd.nl/nieuws/nederland/st-jansdal-breidt-de-zorg-uit-in-lelystad.3351744.lynkx  Views: 545

Gemist? Meer verkeersdoden in Overijssel en ander vliegroute Lelystad Airport
[…] Nachtelijk verblijf ziekenhuis - Patiënten kunnen later dit jaar in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad ook
terecht voor operaties waarna ze een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor
bijvoorbeeld een knieoperatie. Zwaarbewapende agenten in Ermelo - Zwaarbewapende politieagenten zijn al
twee dagen actief bij een […]

  https://www.destentor.nl/home/gemist-meer-verkeersdoden-in-overijssel-en-ander-vliegroute-lelystad-
airport~a740b9e0/
Views: 3.367

Beekman Klinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal
Lelystad - De Beekman Klinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter en eist
medische dossiers terug van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59503113/beekman-klinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-
st-jansdal.html

Beekman Klinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal (De
Stentor Flevoland)
De Beekman Klinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter en eist medische
dossiers terug van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24487529

Beekman Klinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal in kort
geding
Lelystad - De Beekman Klinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter tegen het St
Jansdal ziekenhuis in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59502971/beekman-klinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-
st-jansdal-in-kort-geding.html

Beekman Klinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal in kort
geding (De Stentor Flevoland)
De Beekman Klinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter tegen het St Jansdal
ziekenhuis in Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24487497
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BeekmanKlinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal
De BeekmanKlinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter en eist
medische dossiers terug van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad.  In een kort geding worden de medische
dossiers geëist van de patiënten die in de zelfstandige kliniek op de locatie van het medisch centrum in
Lelystad werden behandeld […]

  https://www.ad.nl/lelystad/beekmanklinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-st-jansdal%7Ea72fe5f2/
Views: 28.591

BeekmanKlinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal
De BeekmanKlinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter en eist
medische dossiers terug van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad. In een kort geding worden de medische
dossiers geëist van de patiënten die in de zelfstandige kliniek op de locatie van het medisch centrum in
Lelystad werden behandeld […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/beekmanklinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-st-
jansdal~a72fe5f2/
Views: 3.367

Beekman Klinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal
De Beekman Klinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter en eist
medische dossiers terug van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad. In een kort geding worden de medische
dossiers geëist van de patiënten die in de zelfstandige kliniek op de locatie van het medisch centrum in
Lelystad werden behandeld […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/beekman-klinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-st-jansdal-in-kort-
geding~a72fe5f2/
Views: 3.367

St Jansdal: operaties in Lelystad geven lucht in Harderwijk
Ziekenhuis St Jansdal verwacht in Harderwijk positieve effecten te ondervinden van het besluit om in Lelystad meer
operaties uit te gaan voeren. Vrijdag maakte het St Jansdal bekend dat in Lelystad ook ingrepen gaan plaatsvinden
waarvoor mensen enkele dagen in een ziekenhuisbed moeten verblijven. Doordat die operaties op dit moment alleen in
[…]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-operaties-in-lelystad-geven-lucht-in-harderwijk/3066990

BeekmanKlinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal
De Stentor Veluwe
De BeekmanKlinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter en eist medische dossiers
terug van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/17854/beekmanklinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-st-jansdal/
Views: 735

BeekmanKlinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal
De Stentor Veluwe
De BeekmanKlinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter en eist medische dossiers
terug van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/25950/beekmanklinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-st-jansdal/
Views: 714

Beekman Klinieken eist in kort geding patiëntendossiers terug van St Jansdal in kort
geding
De Stentor Veluwe
De Beekman Klinieken, een kleinschalige kliniek voor plastische chirurgie, stapt naar de rechter tegen het St Jansdal
ziekenhuis in Lelystad.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/25946/beekman-klinieken-eist-in-kort-geding-patientendossiers-terug-van-st-jansdal-
in-kort-geding/
Views: 735
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St Jansdal: operaties in Lelystad geven lucht in Harderwijk - Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal verwacht in Harderwijk positieve effecten te ondervinden van het besluit om in Lelystad meer
operaties uit te gaan voeren. Vrijdag maakte het St Jansdal bekend dat in Lelystad ook ingrepen gaan plaatsvinden
waarvoor mensen enkele dagen in een ziekenhuisbed moeten verblijven.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1437068/st-jansdal-operaties-in-lelystad-geven-lucht-in-harderwijk-omroep-flevoland

BeekmanKlinieken spant kort geding aan tegen St Jansdal
De BeekmanKlinieken, gespecialiseerd in het uitvoeren van plastische chirurgie, spant een kort geding aan tegen het
ziekenhuis St Jansdal. Inzet zijn medische dossiers van patiënten. De kliniek huurt al jaren ruimte in het Lelystadse
ziekenhuisgebouw en maakte voorafgaand aan het faillissement van het MC Zuiderzee gebruik van hetzelfde […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/beekmanklinieken-spant-kort-geding-aan-tegen-st-jansdal/3066923

Overnachten binnenkort mogelijk in St Jansdal
Omroep Flevoland

Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze
moeten overnachten.

  http://youtube.com/watch?v=2ZSvEZSdT1E  Views: 2.449

DonaldK
St. Jansdal draait in de plus? Afgelopen jaren waren ze financieel niet gezond en lees even het volgende bericht?
https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-leent-45-miljoen-voor-ziekenhuizen-in-harderwijk-en-lelystad~af0b095d/
Als je financieel gezond bent dan hoef je zeker geen 45 miljoen te lenen bij de bank!

  https://www.nu.nl/economie/5851833/ministerie-trekt-10-miljoen-uit-om-brabants-ziekenhuis-te-redden.html

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
Lelystad - Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze
een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen
bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59489511/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad.html

St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal is vanaf eind vorig jaar gaan nadenken of een beddenhuis voor planbare zorg in de locatie
Lelystad tot de mogelijkheden behoort. Voor de inwoners van Lelystad is het van groot belang dat zoveel mogelijk zorg
geboden kan worden op de locatie...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59487522/st-jansdal-werkt-aan-beddenhuis-voor-geplande-zorg-in-
lelystad.html

St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal is vanaf eind vorig jaar gaan nadenken of een beddenhuis voor planbare zorg in de
locatie Lelystad tot de mogelijkheden behoort. Voor de inwoners van Lelystad is het van groot belang dat zoveel mogelijk
zorg geboden kan worden op de locatie...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/59485979/st-jansdal-werkt-aan-beddenhuis-voor-geplande-zorg-in-
lelystad.html

St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad
 HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal is vanaf eind vorig jaar gaan nadenken of een beddenhuis voor planbare
zorg in de locatie Lelystad tot de mogelijkheden behoort. Voor de inwoners van Lelystad is het van groot
belang dat zoveel mogelijk zorg geboden kan worden op de locatie van St Jansdal in Lelystad. Nu al kunnen
meer dan tweehonderd […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/zakelijk/st-jansdal-werkt-aan-beddenhuis-voor-geplande-zorg-lelystad-581532
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St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad
 HARDERWIJK Ziekenhuis St Jansdal is vanaf eind vorig jaar gaan nadenken of een beddenhuis voor planbare
zorg in de locatie Lelystad tot de mogelijkheden behoort. Voor de inwoners van Lelystad is het van groot
belang dat zoveel mogelijk zorg geboden kan worden op de locatie van St Jansdal in Lelystad. Nu al kunnen
meer dan tweehonderd […]

  https://hetkontaktermelo.nl/zakelijk/st-jansdal-werkt-aan-beddenhuis-voor-geplande-zorg-lelystad-581533

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
LELYSTAD - Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor
operaties waarbij ze een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een
knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen
dagbehandelingen voorzien in het […]

  https://www.transport-online.nl/site/102611/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad/  Views: 1.138

St Jansdal gaat later dit jaar patiënten opnemen in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat later dit jaar ook in de vestiging in Lelystad patiënten opnemen. Dat
zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen dagblad Trouw. Het gaat dan om planbare ingrepen bij
patiënten waarbij geen complicaties worden verwacht, zoals een knieoperatie. Deze patiënten kunnen
maximaal drie nachten blijven […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1010460/st-jansdal-gaat-later-dit-jaar-patienten-opnemen-in-lelystad.html
Views: 461

St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat later dit jaar ook op de locatie in Lelystad patiënten opnemen. Er komt een
beddenhuis voor geplande zorg. Dat meldt het ziekenhuis vrijdag in een persbericht. Nu al kunnen meer dan
tweehonderd verschillende operaties gedaan worden in Lelystad. Patiënten verblijven daarna in het dagcentrum
[…]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1010460/st-jansdal-werkt-aan-beddenhuis-voor-geplande-zorg-in-lelystad.html
Views: 461

St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad
Ziekenhuis St Jansdal is vanaf eind vorig jaar gaan nadenken of een beddenhuis voor planbare zorg in de locatie
Lelystad tot de mogelijkheden behoort. Voor de inwoners van Lelystad is het van groot belang dat zoveel mogelijk
zorg geboden kan worden op de locatie van St Jansdal in Lelystad. Op dit moment kunnen meer dan
tweehonderd verschillende […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/48017-st-jansdal-werkt-aan-beddenhuis-voor-geplande-zorg-in-
lelystad.html
Views: 496

St Jansdal breidt in Lelystad zorg uit: patiënten kunnen na eenvoudige ingreep toch
een nachtje blijven (De Stentor Flevoland)
Patiënten kunnen later dit jaar in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje
moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24484316

St Jansdal breidt in Lelystad zorg uit: patiënten kunnen na eenvoudige ingreep toch
een nachtje blijven
Lelystad - Patiënten kunnen later dit jaar in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad ook terecht voor operaties waarbij ze een
nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59483619/st-jansdal-breidt-in-lelystad-zorg-uit-patienten-kunnen-na-
eenvoudige-ingreep-toch-een-nachtje-blijven.html
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Ziekenhuis in Lelystad breidt toch uit naar nachtzorg
Lelystad - Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze
een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen
bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen dagblad Trouw...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59483503/ziekenhuis-in-lelystad-breidt-toch-uit-naar-nachtzorg.html

Ziekenhuis in Lelystad breidt toch uit naar nachtzorg (De Stentor Flevoland)
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje
moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde
Weil en Leonie Boven tegen dagblad Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24484257

St Jansdal breidt in Lelystad zorg uit: patiënten kunnen na eenvoudige ingreep toch
een nachtje blijven
Sandra Veltmaat
Patiënten kunnen later dit jaar in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad ook terecht voor operaties waarna ze een
nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie.  Volgens St.
Jansdal had al sinds eind vorig jaar plannen om nachtzorg te gaan bieden in Lelystad. Het verdwijnen van die
nachtzorg na het […]

  https://www.ad.nl/lelystad/st-jansdal-breidt-in-lelystad-zorg-uit-patienten-kunnen-na-eenvoudige-ingreep-toch-een-
nachtje-blijven%7Ea512b69e/
Views: 28.591

Ziekenhuis in Lelystad breidt toch uit naar nachtzorg
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze
een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat
zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen dagblad Trouw. Tot dusver waren alleen
dagbehandelingen voorzien in het […]

  https://www.ad.nl/lelystad/ziekenhuis-in-lelystad-breidt-toch-uit-naar-nachtzorg%7Ea512b69e/  Views: 28.591

St Jansdal breidt in Lelystad zorg uit: patiënten kunnen na eenvoudige ingreep toch
een nachtje blij
Patiënten kunnen later dit jaar in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje
moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1434647/st-jansdal-breidt-in-lelystad-zorg-uit-patienten-kunnen-na-eenvoudige-
ingreep-toch-een-nachtje-blij

St Jansdal breidt in Lelystad zorg uit: patiënten kunnen na eenvoudige ingreep toch
een nachtje blijven
Patiënten kunnen later dit jaar in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad ook terecht voor operaties waarbij ze een
nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen
bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen dagblad Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen
voorzien in het vroegere - […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/ziekenhuis-in-lelystad-breidt-toch-uit-naar-nachtzorg~a512b69e/  Views: 3.367

Overnachten binnenkort toch mogelijk in St Jansdal
Patiënten van St Jansdal in Lelystad kunnen later dit jaar in het ziekenhuis ook terecht voor operaties waarbij ze moeten
overnachten. Dat schrijft dagblad Trouw. Tot nu toe waren alleen dagbehandelingen mogelijk. Vanaf wanneer in het
ziekenhuis kan worden overnacht, is nog niet bekend. St Jansdal hield de plannen eerder geheim om geen valse […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/overnachten-binnenkort-toch-mogelijk-in-st-jansdal/3066080
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St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze
een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat
zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen
voorzien in het vroegere - en

  https://www.dvhn.nl/binnenland/St-Jansdal-breidt-zorg-uit-in-Lelystad-24379165.html  Views: 2.859

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze
een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat
zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen
voorzien in het vroegere - en

  https://www.lc.nl/binnenland/St-Jansdal-breidt-zorg-uit-in-Lelystad-24379157.html  Views: 2.553

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
St Jansdal hield het plan geheim, om geen valse verwachtingen te wekken, maar nu heeft het ziekenhuisbestuur intern
groen licht. De zorg in Lelystad wordt uitgebreid met planbare ingrepen waarvoor patiënten maximaal drie nachten blijven,
zoals knieoperaties. Het gaat om ingrepen bij relatief gezonde patiënten, bij wie geen complicaties worden […]

  https://panorama.nl/nieuws/binnenland/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad  Views: 1.314

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
ANP
LELYSTAD (ANP) - Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor
operaties waarbij ze een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een
knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen
dagbehandelingen voorzien in […]

  https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad.3350539.lynkx  Views: 546

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje
moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde
Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het vroegere - en

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad-1.1562417  Views: 351

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
refdag.nl
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje
moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen bestuurders...

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4057349/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje
moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde
Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het vroegere – […]

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad/

DonaldK
Lekker bezig minister Bruins, het MC Zuiderzee (Lelystad én Emmeloord) en Slotervaart om laten donderen. Lelystad dat
werd overgenomen door het St. Jansdal en waar tot op heden een SEH tot 22:00 s'avonds open is .. En dan uiteindelijk dit
ziekenhuis wel redden .. De logica is ver te zoeken en de inwoners in flevoland zijn de dupe voor de veel te […]

  https://www.nu.nl/economie/5851833/ministerie-trekt-10-miljoen-uit-om-brabants-ziekenhuis-te-redden.html

NEUTRAAL
19/04/2019
07:40
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/04/2019
07:40
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/04/2019
07:40
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/04/2019
07:40
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/04/2019
07:35
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/04/2019
07:35
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/04/2019
06:46
5 dagen
geleden

NEUTRAAL
19/04/2019
06:29
5 dagen
geleden

Berichten 6

https://www.dvhn.nl/binnenland/St-Jansdal-breidt-zorg-uit-in-Lelystad-24379165.html
https://www.lc.nl/binnenland/St-Jansdal-breidt-zorg-uit-in-Lelystad-24379157.html
https://panorama.nl/nieuws/binnenland/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad
https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad.3350539.lynkx
http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad-1.1562417
https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4057349/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad
https://zorgnieu.ws/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad/
https://www.nu.nl/economie/5851833/ministerie-trekt-10-miljoen-uit-om-brabants-ziekenhuis-te-redden.html


Ajax maakt 'om meerdere redenen' derde miljoenentransfer nog niet officieel
Goal
[…] Meest gelezen op MSN: Dode bij rellen Noord-Ierland (NU.nl) 'Trump blokkeerde onderzoek' (NRC)
Alpinisten vermist na lawine Canada (ANP) St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad (ANP) Meer lezen

  https://www.msn.com/nl-nl/sport/voetbal/ajax-maakt-om-meerdere-redenen-derde-miljoenentransfer-nog-niet-officieel/ar-
BBW5OQx?li=BBoPOOe
Views: 16.325

Ajax maakt 'om meerdere redenen' derde miljoenentransfer nog niet officieel
Goal
[…] Meest gelezen op MSN: Dode bij rellen Noord-Ierland (NU.nl) 'Trump blokkeerde onderzoek' (NRC)
Alpinisten vermist na lawine Canada (ANP) St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad (ANP) Meer lezen

  https://www.msn.com/nl-nl/sport/voetbal/ajax-maakt-om-meerdere-redenen-derde-miljoenentransfer-nog-niet-officieel/ar-
BBW5OQx?li=BBoPJKK
Views: 16.325

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
ANP
LELYSTAD (ANP) - Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor
operaties waarbij ze een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een
knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen
dagbehandelingen voorzien in […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad/ar-BBW5MLy  Views: 16.325

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
ANP
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze een
nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen
bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het
vroegere – […]

  https://nieuws.nl/algemeen/20190419/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad/  Views: 714

Patiënten Lelystad hoeven niet meer de stad uit voor een knie-operatie
Trouw
St Jansdal gaat ook in Lelystad patiënten opnemen. Het betreft planbare ingrepen, zoals een knieoperatie. Het ziekenhuis
rekent op een omzet van 50 miljoen in Lelystad....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/181562/201904/pati%C3%ABnten-lelystad-hoeven-niet-meer-de-stad-uit-voor-
een-knie-operatie

Patiënten Lelystad hoeven niet meer de stad uit voor een knie-operatie
Lelystad - St Jansdal gaat ook in Lelystad patiënten opnemen. Het betreft planbare ingrepen, zoals een knieoperatie. Het
ziekenhuis rekent op een omzet van 50 miljoen in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/59480948/patienten-lelystad-hoeven-niet-meer-de-stad-uit-voor-een-knie-
operatie.html

Patiënten Lelystad hoeven niet meer de stad uit voor een knie-operatie
Marten van de Wier
St Jansdal gaat ook in Lelystad patiënten opnemen. Het betreft planbare ingrepen, zoals een knieoperatie. Het
ziekenhuis rekent op een omzet van 50 miljoen in Lelystad. Patiënten van St Jansdal in Lelystad kunnen later dit
jaar in hun eigen ziekenhuis terecht voor operaties waarbij ze moeten overnachten. Dat zeggen bestuurders
Relinde Weil en […]

  https://www.trouw.nl/samenleving/patienten-lelystad-hoeven-niet-meer-de-stad-uit-voor-een-knie-operatie-
%7Ea56d2434/
Views: 5.718
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Patiënten Lelystad hoeven niet meer de stad uit voor een knie-operatie
trouw.nl
St Jansdal gaat ook in Lelystad patiënten opnemen. Het betreft planbare ingrepen, zoals een knieoperatie. Het ziekenhuis
rekent op een omzet van 50 miljoen in Lelystad.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4057291/patinten-lelystad-hoeven-niet-meer-de-stad-uit-voor-een-knie-
operatie

Ruzie om medische dossiers in Lelystad
nrc.nl
Het St Jansdal, dat het Lelystadse MC Zuiderzee heeft overgenomen, wordt aangeklaagd door medisch specialisten.

  https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4057226/ruzie-om-medische-dossiers-in-lelystad

Ruzie om medische dossiers in Lelystad
Gezondheidszorg Het St Jansdal, dat het Lelystadse MC Zuiderzee heeft overgenomen, wordt aangeklaagd door
medisch specialisten. De BeekmanKlinieken, een zelfstandig behandelcentrum voor plastische chirurgie, sleept het
ziekenhuis St Jansdal voor de rechter in een kort geding. Er wordt geëist dat het ziekenhuis alle medische dossiers van
pati […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ruzie-om-medische-dossiers-in-lelystad/3065931

Ruzie om medische dossiers in Lelystad
De BeekmanKlinieken, een zelfstandig behandelcentrum voor plastische chirurgie, sleept het ziekenhuis St
Jansdal voor de rechter in een kort geding. Er wordt geëist dat het ziekenhuis alle medische dossiers van
patiënten van De BeekmanKlinieken overhandigt en kopieën vernietigt. Het ziekenhuis wordt ervan
beschuldigd patiënten op basis van de […]

  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/ruzie-om-medische-dossiers-in-lelystad-a3957489  Views: 18.779

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje
moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde
Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het vroegere - en

  https://www.skipr.nl/actueel/id38205-st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad.html

St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad
LELYSTAD (ANP) – Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties
waarbij ze een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat
zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien […]

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/st-jansdal-breidt-zorg-uit-in-lelystad/

BeekmanKlinieken zet rechtsgang om medische dossiers door
Ilse Kleijne
BeekmanKlinieken daagt ziekenhuis St Jansdal en de curatoren die het faillissement van St Jansdal afhandelen
daadwerkelijk voor de rechter. De advocaat van BeekmanKlinieken wil via een kort geding patiëntdossiers krijgen. Het in
plastische chirurgie gespecialiseerde zelfstandig behandelcentrum (zbc) BeekmanKlinieken is onder andere gehuisvest
in

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/beekmanklinieken-zet-rechtsgang-om-medische-dossiers-
door.htm
Views: 3.261

Ruzie om medische dossiers in Lelystad
NRC
Het St Jansdal, dat het Lelystadse MC Zuiderzee heeft overgenomen, wordt aangeklaagd door medisch specialisten....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/181177/201904/ruzie-om-medische-dossiers-in-lelystad
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Ruzie om medische dossiers in Lelystad - NRC
Het St Jansdal, dat het Lelystadse MC Zuiderzee heeft overgenomen, wordt aangeklaagd door medisch specialisten.

  https://www.oozo.nl/nieuws/noordoostpolder/emmeloord/1434105/ruzie-om-medische-dossiers-in-lelystad-nrc

Gemeente Dronten: 'Nieuw ziekenhuis bij vliegveld én meer ambulances in Flevoland'
Herre Stegenga
[…] Het college is blij dat St Jansdal poliklinische functies aanbiedt in het gebouw. Maar volgens de gemeente
heeft de stad óók behoefte aan kortdurende opname en een volwaardige spoedeisende hulp. Zoals deze
krant eerder meldde, wil ook de provincie een completer ziekenhuis in Lelystad. Dit met het oog op de
groeiende groep kwetsbare inwoners in […]

  https://www.destentor.nl/dronten/gemeente-dronten-nieuw-ziekenhuis-bij-vliegveld-en-meer-ambulances-in-
flevoland~a0c4aecd/
Views: 3.368

College blijft inzetten op ziekenhuisvoorziening die past bij behoefte inwoners
(Gemeente Lelystad)
[…] Het college is blij dat er, met de komst van St Jansdal per 1 maart 2019, nu weer poliklinische functies worden
geboden in Lelystad. De gemeente en de zorgpartners blijven zich daarnaast inzetten voor een uitbreiding van functies,
zoals; kortdurende opname (bedden voor 1 á 2 nachten) en een volwaardige spoedeisende hulp (SEH) die past bij de […]

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24480127

College blijft inzetten op ziekenhuisvoorziening die past bij behoefte inwoners
Gemeente Lelystad
[…] Het college is blij dat er, met de komst van St Jansdal per 1 maart 2019, nu weer poliklinische functies worden
geboden in Lelystad. De gemeente en de zorgpartners blijven zich daarnaast inzetten voor een uitbreiding van functies,
zoals; kortdurende opname (bedden voor 1 á 2 nachten) en een volwaardige spoedeisende hulp (SEH) die past bij de […]

  https://lelystad.nieuws.nl/knipsels/10596/college-blijft-inzetten-op-ziekenhuisvoorziening-die-past-bij-behoefte-inwoners/
Views: 737

Gemeente blijft pleiten voor uitbreiding ziekenhuiszorg
De gemeente Lelystad blijft zich inzetten voor een uitgebreidere ziekenhuisvoorziening in de stad. Het college van B en W
zegt blij te zijn met de poliklinieken van het St Jansdal, maar wil eigenlijk meer. Het gaat dan om kortdurende opnames
(bedden voor 1 á 2 nachten) en een volwaardige spoedeisende hulp. De gemeente geeft aan deze oproep voor […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gemeente-blijft-pleiten-voor-uitbreiding-ziekenhuiszorg/3064124

Nieuws - Gemeente blijft pleiten voor uitbreiding ziekenhuiszorg - Omroep Flevoland
De gemeente Lelystad blijft zich inzetten voor een uitgebreidere ziekenhuisvoorziening in de stad. Het college van B en W
zegt blij te zijn met de poliklinieken van het St Jansdal, maar wil eigenlijk meer.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1430449/nieuws-gemeente-blijft-pleiten-voor-uitbreiding-ziekenhuiszorg-omroep-
flevoland

NEUTRAAL
18/04/2019
23:12
5 dagen
geleden

POSITIEF
18/04/2019
14:15
6 dagen
geleden

POSITIEF
18/04/2019
09:15
6 dagen
geleden

POSITIEF
18/04/2019
09:09
6 dagen
geleden

POSITIEF
17/04/2019
18:12
7 dagen
geleden

POSITIEF
17/04/2019
17:41
7 dagen
geleden
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https://www.oozo.nl/nieuws/noordoostpolder/emmeloord/1434105/ruzie-om-medische-dossiers-in-lelystad-nrc
https://www.destentor.nl/dronten/gemeente-dronten-nieuw-ziekenhuis-bij-vliegveld-en-meer-ambulances-in-flevoland~a0c4aecd/
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24480127
https://lelystad.nieuws.nl/knipsels/10596/college-blijft-inzetten-op-ziekenhuisvoorziening-die-past-bij-behoefte-inwoners/
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gemeente-blijft-pleiten-voor-uitbreiding-ziekenhuiszorg/3064124
https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1430449/nieuws-gemeente-blijft-pleiten-voor-uitbreiding-ziekenhuiszorg-omroep-flevoland
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