
Berichten
Ziekenhuis St Jansdal doet beroep op zorgverzekeraars om financiële nood te lenigen
Lelystad - De coronacrisis laat ziekenhuis St Jansdal financieel niet onberoerd. Naar verwachting zal er daardoor dit jaar 30
miljoen euro minder omzet worden gemaakt. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor onder meer genees- en
beschermingsmiddelen en extra personele inzet.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72805025/ziekenhuis-st-jansdal-doet-beroep-op-zorgverzekeraars-om-
financiele-nood-te-lenigen.html

Ziekenhuis St Jansdal doet beroep op zorgverzekeraars om financiële nood te lenigen
Harderwijk / Lelystad - De coronacrisis laat ziekenhuis St Jansdal financieel niet onberoerd. Naar verwachting zal
er daardoor dit jaar 30 miljoen euro minder omzet worden gemaakt. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt
voor onder meer genees- en beschermingsmiddelen en extra personele inzet. Compensatieregeling pakt niet
goed uit voor St Jansdal […]

  https://flevopost.nl/artikel/1139270/ziekenhuis-st-jansdal-doet-beroep-op-zorgverzekeraars-om-financiele-nood-te-
lenigen.html
Views: 616

Terugkijktip: Frank van Etten vertelt over snackcafé in Harderwijk
Nicole Berkouwer
[…] .. Terugkijktip: Complete aflevering over Ziekenhuis St Jansdal bij Zembla Terugkijktip! Harderwijk was op
de buis bij RTL 4 Meer over Snackcafé Frietje Van Etten ontdekken? Nicole Berkouwer Nicole is geboren in de
prachtige Hanzestad Harderwijk. Ze schrijft niet alleen over Harderwijk, maar ook Ermelo en Putten neemt ze
mee in haar […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/doen/getipt/terugkijktip-frank-van-etten-snackcafe-harderwijk~103024/  Views: 12.082

Oliebollen voor het goede doel!
Vanaf vandaag staat bij ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk de oliebollenkraam er iedere woensdag en in de
week voor Oud&Nieuw. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor interactieve spelcomputers voor kinderen, een
project van de Stichting Vrienden van St Jansdal, en de Veluwse Wens Ambulance. In verband met corona is de
verkoop dit jaar wel buiten

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/oliebollen-voor-het-goede-doel-1

Zilveren Kruis en Icare sluiten meerjarencontract
[…] Van Achthoven: “Dit project doen we samen met het St. Jansdal ziekenhuis. We zijn blij dat we van Zilveren Kruis het
vertrouwen krijgen om vanuit onze visie verder te bouwen aan de juiste zorg op de juiste plek.” Naast zorg heeft het
meerjarencontract aandacht voor preventie. Vanuit de Gezonde Wijkaanpak is er op wijkniveau aandacht voor de […]

  https://www.skipr.nl/nieuws/zilveren-kruis-en-icare-sluiten-meerjarencontract/

Aandacht in St Jansdal aan wereldwijd stop Decubitus Dag
Erik Elbers
Niemand kon er afgelopen donderdag in het St Jansdal omheen. Afgelopen donderdag was het wereldwijd Stop
Decubitus Dag. Decubitus, ook wel doorligwonden genoemd, komt vaak voor bij immobiele patiënten. Decubitus
(doorliggen) is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. Decubitus ontstaat door
aanhoudende druk op de huid of […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/stop-decubitus/

Kort zorgnieuws; Longfunctiemeters ASZ; TZA & Thuisleefbieb; Award Chatbot DEX,
en meer
[…] Verder komen in het kort zorgnieuws ook de implementatie van de Thuisleefbieb door de Technologie &
Zorg Academie en het succes van het patiëntenportaal van het St. Jansdal ziekenhuis aan bod. ASZ krijgt 60
digitale longfunctiemeters Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) heeft dankzij een gift van het ASZ
Vriendenfonds de beschikking gekregen […]

  https://www.icthealth.nl/nieuws/kort-zorgnieuws-longfunctiemeters-asz-tza-award-chatbot-dex-en-meer/
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Commerciële corona-teststraten nemen toe. Hoe goed zijn die?
Thomas Mulder
[…] Of stel je woont in Harderwijk en je moet snel een coronatest doen. Dan heb je geluk, want je hebt
meerdere keuzes. Zo heb je de locatie van Doedetest.nu bij het St. Jansdal Ziekenhuis, maar op nog geen vijf
minuten fietsen kun je ook terecht voor een coronatest van de Perspectief Groep. Kun je daar niet snel genoeg
geholpen worden? Dan kun je oo

  https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/commerciele-corona-teststraten-nemen-toe-hoe-goed-zijn-die
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