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Brandweer harderwijk met spoed

jansenfotografie

Brandweer harderwijk is met spoed onderweg naar sint jansdal

  http://youtube.com/watch?v=31IR8zTP7BE  Views: 47

'Terugkeer SEH en acute kraamzorg is niet reëel'
Lelystad - In de toekomstplannen van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad zit geen terugkeer van de spoedeisende eerste
hulp (SEH) en acute kraamzorg. Die duidelijke boodschap had bestuursvoorzitter Relinde Weil dinsdag voor de
gemeenteraad van Lelystad. ´Ook met de 4 miljoen euro per jaar van de minister is dat niet...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61036009/039terugkeer-seh-en-acute-kraamzorg-is-niet-reeel039.html

'Terugkeer SEH en acute kraamzorg is niet reëel'
Lelystad - In de toekomstplannen van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad zit geen terugkeer van de spoedeisende
eerste hulp (SEH) en acute kraamzorg. Die duidelijke boodschap had bestuursvoorzitter Relinde Weil dinsdag
voor de gemeenteraad van Lelystad. ‘Ook met de 4 miljoen euro per jaar van de minister is dat niet mogelijk […]

  https://flevopost.nl/artikel/1028822/terugkeer-seh-en-acute-kraamzorg-is-niet-reeel.html  Views: 325

'Terugkeer SEH en acute kraamzorg is niet reëel' - flevopost.nl
Lelystad - In de toekomstplannen van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad zit geen terugkeer van de spoedeisende eerste
hulp (SEH) en acute kraamzorg. Die duidelijke boodschap had bestuursvoorzitter Relinde Weil dinsdag voor de
gemeenteraad van Lelystad. ‘Ook met de 4 miljoen euro per jaar van de minister is dat niet mogelijk.’

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1620758/terugkeer-seh-en-acute-kraamzorg-is-niet-reeel-flevopost-nl

Ziekenhuis St Jansdal houdt vragenuur in Open Haven
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal houdt donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een inloop vragenuur in
Inloophuis Open Haven aan de Fjord 155 in Lelystad. Het vragenuren is 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 […]

  https://flevopost.nl/artikel/1028678/ziekenhuis-st-jansdal-houdt-vragenuur-in-open-haven.html  Views: 325

Flevoland kijkt reikhalzend uit naar toekomstplannen voor de zorg (De Stentor
Flevoland)
Toekomstverkenner Bas Leerink heeft vorige week in kleine kring zijn plannen voor de zorg in Flevoland gepresenteerd.
Hoe gaat de spoedeisende hulp straks georganiseerd worden? Hoe blijft de verloskundige zorg op peil en wat te doen
met de keiharde concurrentie tussen ziekenhuis St Jansdal en verschillende particuliere klinieken in Lelystad?

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24689273

Flevoland kijkt reikhalzend uit naar toekomstplannen voor de zorg
Caspar van Oirschot
[…] Hoe gaat de spoedeisende hulp straks georganiseerd worden? Hoe blijft de verloskundige zorg op peil
en wat te doen met de keiharde concurrentie tussen ziekenhuis St Jansdal en verschillende particuliere
klinieken in Lelystad? Het zijn slechts enkele van vele vragen waar bewoners, bestuurders en zorgaanbieders
in Flevoland al maandenlang dolgraag […]

  https://www.destentor.nl/flevoland/flevoland-kijkt-reikhalzend-uit-naar-toekomstplannen-voor-de-zorg~ac8d4600/
Views: 3.510
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Ambulance met prio 1 naar StJansdal Harderwijk
112Harderwijk112__ ,

Ambulance met prio 1 naar StJansdal Harderwijk

  http://youtube.com/watch?v=CzSBjd7DIRw  Views: 12

Actiegroep Behoud Ziekenhuis Lelystad: ‘Het gaat om goede zorg dichtbij’
[…] Ook de actiegroep is daarbij betrokken. ‘Wij zij niet tegen St Jansdal. Ik vind het belangrijk om dat te
benadrukken, omdat ik heel veel sentimenten in die richting proef. Het gaat om goede zorg dichtbij, daarover
zijn we ook in gesprek met het St Jansdal.’ Vasthouden aan 24/7 spoedzorg En om dat te bereiken moet er wel
actie worden gevoerd, […]

  https://flevopost.nl/artikel/1027470/actiegroep-behoud-ziekenhuis-lelystad-het-gaat-om-goede-zorg-dichtbij.html
Views: 325

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad ontving 200 meldingen van medische
incidenten
[…] ‘Die meldingen zijn bedoeld om in het algemeen te kijken hoe het gaat en wij geven ze ook door aan het St
Jansdal, de verkenner, de zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.’ Die laatste kan er pas
daadwerkelijk iets mee als het om ernstige, aanwijsbare en aantoonbare fouten gaat. Communicatie Naast het
signaleren van problemen

  https://flevopost.nl/artikel/1027572/stichting-behoud-ziekenhuis-lelystad-ontving-200-meldingen-van-medische-
incidenten.html
Views: 324

Geplande operatie en opname bij een kind ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal

Een operatie is best spannend. Hoe gaat het als je geopereerd moet worden? Hoe gaat het op de kinderafdeling?

  http://youtube.com/watch?v=2lVLPJqtaTg  Views: 654

St Jansdal: Terugkomavond ouders van couveuse kinderen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op 24 juni een terugkomavond voor ouders van couveuse
kinderen. De avond is bedoeld voor ouders van te vroeg, te klein of ziek geboren […] kunnen zich inschrijven
door een e-mail te sturen naar: e.vlaming@stjansdal.nl onder vermelding van: - Naam en de naam van het
kindje - Met hoeveel personen iemand […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/751915/st-jansdal-terugkomavond-ouders-van-couveuse-kinderen

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/
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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
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