
Berichten
Reumapatiëntenvereniging houdt bijeenkomst over 'jicht: feiten en fabels'
DRONTEN - Ernst Elzinga, reumatoloog in het St Jansdal te Harderwijk, spreekt donderdagavond (18 oktober) bij
reumapatiëntenvereniging Randmeren over 'jicht: feiten en fabels'. De avond begint om half acht en wordt
gehouden in hotel Het Galjoen in Dronten. ,,Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen", aldus de
organisatoren.

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/reumapatientenvereniging-houdt-bijeenkomst-over-jicht-feiten-en-fabels

Teamleider Zorglogistiek ziekenhuis St Jansdal
Werken bij St Jansdal

Als Teamleider Zorglogistiek (aandachtsgebied Personeel & Flex) zorg je ervoor dat ons personeel op de juiste
manier wordt ingezet binnen de kliniek en de polikliniek en verzorg je de capaciteitsplanning van onze
medewerkers. Daarnaast werk je aan continue optimalisatie van de zorglogistieke processen. Dit doe je
zelfstandig of samen met andere ...

  http://youtube.com/watch?v=JDs_uXdgc10

M.
★★★★★★★★★★ Ervaring met: aankoop van een complete bril, oogmeting vakkennis en deskundigheid hetwelk zelfs in
het SintJansdal tegen ons werd gezegd over de uitvoerig rapportage dat zij die van Van Veen Optiek krijgen aangeboden.
Verbeterpunten/ tips: nee. Aanbeveling: ja

  https://www.klantenvertellen.nl/referenties/van_veen_optiek_

Herfstmarkt bij Vrije School Valentijn
Lekker en gezond eten met de seizoenen is belangrijk bij Valentijn, maar met een nieuwe keuken kunnen ook de
kinderen op school gaan koken. Adres: Vliepad 1, nabij ziekenhuis St. Jansdal

  https://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/herfstmarkt-bij-vrije-school-valentijn-499848

Lezing “Jicht: Feiten en fabels”
De Reumapatiëntenvereniging Randmeren organiseert op donderdagavond 18 oktober een lezing met als
onderwerp “Jicht: Feiten en fabels”. De gastspreker is dr Ernst Elzinga, reumatoloog in het st Jansdal te Harderwijk.
De lezing vindt plaats in “Hotel het Galjoen”, de Rede 50-56 te Dronten. Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19 ...

  https://veluweland.nl/deel-je-nieuws-artikel/lezing-%E2%80%9Cjicht-feiten-en-fabels%E2%80%9D-499513
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Nieuwe stichting voor behoud ziekenhuis Lelystad
Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend. Vorige maand
bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en
acute

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/nieuwe-stichting-voor-behoud-ziekenhuis-lelystad/
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OZOVerbindzorg wint publieksprijs
Hemmy van Reenen
In de regio Harderwijk werken huisartsen mee aan OZOVerbindzorg, maar ook ziekenhuis St Jansdal,
ouderenzorg, thuiszorginstanties en verpleegzorg. De klant geeft via de huisarts aan dat hij toestemming
geeft om over zijn hulpvragen op het platform OZOVerbindzorg te communiceren, zodat zorgverleners beter
kunnen zien welke zorg en hulp een cliënt

  https://www.destentor.nl/veluwe/ozoverbindzorg-wint-publieksprijs~a8eeddf0/  Views: 1.778

Exposities in St. Jansdal
Nunspeet - Exposities in St. Jansdal Van oktober t/m december zijn er weer nieuwe exposities in het St. Jansdal.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/54909036/exposities-in-st-jansdal.html
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