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Radiologie St Jansdal gaat op de schop (De Stentor Veluwe)
De afdeling Radiologie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wordt verbouwd. Dat is nodig om nieuwe apparatuur een
plek te kunnen geven, waaronder een tweede MRI en CT-scanner.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24062305

Radiologie St Jansdal gaat op de schop
De afdeling Radiologie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wordt verbouwd. Dat is nodig om nieuwe
apparatuur een plek te kunnen geven, waaronder een tweede MRI en CT-scanner. Vermoedelijk start de
bouw in het voorjaar van 2019 en is dit in de zomer klaar. Naast de afdeling Radiologie wordt in Harderwijk de
poliklinische operatie kamer, de ...

  https://www.destentor.nl/veluwe/radiologie-st-jansdal-gaat-op-de-schop~a0614a02/  Views: 2.879

Radiologie St Jansdal gaat op de schop
De Stentor Veluwe
De afdeling Radiologie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wordt verbouwd. Dat is nodig om nieuwe apparatuur een
plek te kunnen geven, waaronder een tweede MRI en CT-scanner.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/21514/radiologie-st-jansdal-gaat-op-de-schop/  Views: 958

Radiologie St Jansdal gaat op de schop
De Stentor Veluwe
De afdeling Radiologie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wordt verbouwd. Dat is nodig om nieuwe apparatuur een
plek te kunnen geven, waaronder een tweede MRI en CT-scanner.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/14064/radiologie-st-jansdal-gaat-op-de-schop/  Views: 1.078

St Jansdal tekent 12-jarig contract met Siemens voor diagnostiek
Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers hebben een twaalfjarig contract getekend voor de uitbreiding en
verbouwing van de diagnostische beeldvorming. De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne
radiodiagnostische apparatuur, maar ook op onderhoud, service en innovatie. Dit geldt...

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/56707920/st-jansdal-tekent-12-jarig-contract-met-siemens-voor-diagnostiek.html

St Jansdal tekent 12-jarig contract met Siemens voor diagnostiek
Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers hebben een twaalfjarig contract getekend voor de uitbreiding en
verbouwing van de diagnostische beeldvorming. De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne
radiodiagnostische apparatuur, maar ook op onderhoud, service en innovatie. Dit geldt voor zowel het ziekenhuis in
Harderwijk als ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id37001-st-jansdal-tekent-12-jarig-contract-met-siemens-voor-diagnostiek.html

Weekoverzicht: Veilig mailen, 4e Health-RI Conference en meer…
Lees verder… Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers tekenen overeenkomst diagnostische
beeldvorming Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben vandaag hun bestaande
samenwerking verder uitgebouwd. De partijen tekenden een 12-jarige overeenkomst voor de uitbreiding en
verbouwing van de diagnostische beeldvorming ...

  https://www.mobiledoctors.nl/2018/12/weekoverzicht-veilig-mailen-4e-health-ri-conference-en-meer/

St Jansdal investeert in ziekenhuis Lelystad (Flevopost)
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat in de ziekenhuisvoorziening in Lelystad de huidige beeldvormende apparatuur
vervangen door een moderne MRI en CT. Dit betekent dat er nog betere beelden van het menselijk lichaam kunnen
worden gemaakt en op een snellere manier.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24053349
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St Jansdal investeert in ziekenhuis Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat in de ziekenhuisvoorziening in Lelystad de huidige beeldvormende
apparatuur vervangen door een moderne MRI en CT. Dit betekent dat er nog betere beelden van het
menselijk lichaam kunnen worden gemaakt en op een snellere manier. 'De patiënten zijn door deze
investering verzekerd van de beste diagnostiek, wat ...

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/731263/st-jansdal-investeert-in-ziekenhuis-lelystad.html  Views: 302

St Jansdal investeert in ziekenhuis Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat in de ziekenhuisvoorziening in Lelystad de huidige beeldvormende apparatuur
vervangen door een moderne MRI en CT. Dit betekent dat er nog betere beelden van het menselijk lichaam kunnen
worden gemaakt en op een snellere manier.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1091483/st-jansdal-investeert-in-ziekenhuis-lelystad

Cardiologen St Jansdal starten unieke polikliniek
Nijkerk Nu plaatste op 21 december 2018 het volgende bericht op hun website: 'Cardiologen St Jansdal starten unieke
polikliniek. Nijkerk - Chemotherapie heeft een belangrijke rol bij de behandeling van kanker...'

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/56658580/cardiologen-st-jansdal-starten-unieke-polikliniek.html

Nieuwe scanners voor ziekenhuis Lelystad
Lelystad - Het ziekenhuis in Lelystad krijgt direct na de overname in maart 2019 door ziekenhuis St Jansdal een nieuwe
MRI scanner en een nieuwe CT scanner. Het Harderwijkse ziekenhuis heeft hiervoor een contract gesloten met het bedrijf
Siemens Healthineers.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/56658264/nieuwe-scanners-voor-ziekenhuis-lelystad.html

Nieuwe scanners voor ziekenhuis Lelystad (De Stentor Flevoland)
Het ziekenhuis in Lelystad krijgt direct na de overname in maart 2019 door ziekenhuis St Jansdal een nieuwe MRI scanner
en een nieuwe CT scanner. Het Harderwijkse ziekenhuis heeft hiervoor een contract gesloten met het bedrijf Siemens
Healthineers.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24053165

Nieuwe scanners voor ziekenhuis Lelystad
Henry van der Wal
Het ziekenhuis in Lelystad krijgt direct na de overname in maart 2019 door ziekenhuis St Jansdal een nieuwe
MRI scanner en een nieuwe CT scanner. Het Harderwijkse ziekenhuis heeft hiervoor een contract gesloten
met het bedrijf Siemens Healthineers. Ook investeert St Jansdal in Lelystad in verbetering van de
computersystemen en netwerken, waardoor ...

  https://www.ad.nl/lelystad/nieuwe-scanners-voor-ziekenhuis-lelystad%7Eaaff1955/  Views: 24.515

Nieuwe scanners voor ziekenhuis Lelystad
Henry van der Wal
Het ziekenhuis in Lelystad krijgt direct na de overname in maart 2019 door ziekenhuis St Jansdal een nieuwe
MRI scanner en een nieuwe CT scanner. Het Harderwijkse ziekenhuis heeft hiervoor een contract gesloten
met het bedrijf Siemens Healthineers. Ook investeert St Jansdal in Lelystad in verbetering van de
computersystemen en netwerken, waardoor ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/nieuwe-scanners-voor-ziekenhuis-lelystad~aaff1955/  Views: 2.686

Cardiologen St Jansdal in actie tegen hartfalen door chemotherapie (De Stentor
Veluwe)
Cardiologen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk beginnen binnenkort met een speciale polikliniek voor
kankerpatiënten die chemotherapie volgen. Ze hopen daarmee schade aan het hart in een vroegtijdig stadium te
voorkomen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24052278
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Cardiologen St Jansdal in actie tegen hartfalen door chemotherapie
Olger Koopman
Cardiologen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk beginnen binnenkort met een speciale polikliniek
voor kankerpatiënten die chemotherapie volgen. Ze hopen daarmee schade aan het hart in een vroegtijdig
stadium te voorkomen. Sommige vormen van chemotherapie kunnen een verminderde pompfunctie en zelfs
hartfalen veroorzaken ...

  https://www.destentor.nl/veluwe/cardiologen-st-jansdal-in-actie-tegen-hartfalen-door-chemotherapie~a002f0d7f/
Views: 2.686

Cardiologen St Jansdal in actie tegen hartfalen door chemotherapie
De Stentor Veluwe
Cardiologen van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk beginnen binnenkort met een speciale polikliniek voor
kankerpatiënten die chemotherapie volgen. Ze hopen daarmee schade aan het hart in een vroegtijdig stadium te
voorkomen.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/21421/cardiologen-st-jansdal-in-actie-tegen-hartfalen-door-chemotherapie/
Views: 928

Cardiologen St Jansdal starten unieke polikliniek
Dit kan tijdens de behandeling optreden, maar ook nog maanden of zelfs jaren daarna. De cardiologen van St
Jansdal in Harderwijk zijn een unieke polikliniek gestart om te screenen naar deze potentiële hartschade.
Door dit vroegtijdig te behandelen kan verdere schade voorkomen worden. Hiermee zijn ze voorloper in
Nederland ...

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2393768/Cardiologen-St-Jansdal-starten-unieke-polikliniek  Views: 4.705

Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers tekenen overeenkomst diagnostische
beeldvorming
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben vandaag hun bestaande samenwerking
verder uitgebouwd. De partijen tekenden een 12-jarige overeenkomst voor de uitbreiding en verbouwing van de
diagnostische beeldvorming. De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne
radiodiagnostische apparatuur, maar ook op ...

  https://www.mobiledoctors.nl/2018/12/ziekenhuis-st-jansdal-en-siemens-healthineers-tekenen-overeenkomst-
diagnostische-beeldvorming/

Ziekenhuiszorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk
overleg over de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
Nr. 178 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 december 2018 De vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Medische
Zorg over de brief van 22 november 2018 over de doorstart van de MC IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk 31 016, nr.
173), over de brief ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-178.html

Ziekenhuiszorg; Brief regering; Faillissementen MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen
Het is tevens goed om te benoemen dat de bestaande polikliniek in Dronten wordt gecontinueerd. De zorg die daar
wordt geleverd is reeds volledig overgeheveld naar St Jansdal. Hiermee acht ik het verzoek van 11 december van het lid
Ploumen uit de Regeling van Werkzaamheden afgedaan. Aanvullende specialismen Naar aanleiding van de aangenomen
motie

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-177.html

Cardiologen St Jansdal starten unieke polikliniek
Ely Hackmann
Dit kan tijdens de behandeling optreden, maar ook nog maanden of zelfs jaren daarna. De cardiologen van St
Jansdal zijn een unieke polikliniek gestart om te screenen naar deze potentiële hartschade. Door dit vroegtijdig te
behandelen kan verdere schade voorkomen worden. Hiermee zijn ze voorloper in Nederland. Vooraf schatten de
internisten in ...

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/120596/cardiologen-st-jansdal-starten-unieke-polikliniek/  Views: 926
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St Jansdal en Siemens Healthineers sluiten deal diagnostische beeldvorming
Harderwijk - In het St Jansdal in Harderwijk wordt een tweede MRI geplaatst, een nieuwe interventie-hartkatherisatiekamer
gerealiseerd en komt er een nieuwe PET/CT-scanner, aldus een persbericht. Patiënten hoeven nu volgens het
ziekenhuis niet meer uit te wijken naar andere ziekenhuizen voor complexere diagnostische...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/56621073/st-jansdal-en-siemens-healthineers-sluiten-deal-
diagnostische-beeldvorming.html

Huisartsen en ziekenhuis St Jansdal continueren polikliniek in Dronten
Dronten - De polikliniek in Dronten wordt voortgezet door het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en de huisartsen in
Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen, zo bericht het regionale dagblad de Stentor. Die partijen werkten tot voor kort in
de polikliniek samen met de MC Groep, maar na het faillissement...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/56615873/huisartsen-en-ziekenhuis-st-jansdal-continueren-polikliniek-in-
dronten.html

Ziekenhuis St Jansdal en Siemens Healthineers tekenen overeenkomst diagnostische
beeldvorming
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben vandaag hun bestaande samenwerking verder
uitgebouwd. De partijen tekenden een 12-jarige overeenkomst voor de uitbreiding en verbouwing van de diagnostische
beeldvorming. De samenwerking richt zich niet alleen op levering van moderne radiodiagnostische apparatuur, maar ook
op ...

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/1084568/ziekenhuis-st-jansdal-en-siemens-healthineers-tekenen-overeenkomst-
diagnostische-beeldvorming

Ziekenhuiszorg
Aan de orde is het VAO Ziekenhuiszorg (AO d.d. 21/11). De voorzitter: Het algemeen overleg dat gisteren is gevoerd over
de ziekenhuiszorg krijgt nu een plenaire afronding met als eerste spreker de heer Van Gerven van de SP. De heer Van
Gerven (SP): Voorzitter. We hadden gisteren een uitgebreid debat met de minister over het verdwijnen van de ...

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-27-6.html

St Jansdal en Siemens tekenen overeenkomst diagnostische beeldvorming
Ely Hackmann
PET/CT-scanner Voor St Jansdal in Harderwijk betekent het concreet dat er een tweede MRI wordt geplaatst, er een
nieuwe interventie-hartkatherisatiekamer wordt gerealiseerd en er een state-of-the-art PET/CT-scanner gaat komen.
Patiënten hoeven daardoor niet meer uit te wijken naar andere ziekenhuizen voor complexere beeldvorming, zoals
onderzoek

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/120475/st-jansdal-en-siemens-tekenen-overeenkomst-diagnostische-beeldvorming/
Views: 932

St Jansdal en Siemens Healthineers sluiten deal diagnostische beeldvorming
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Siemens Healthineers hebben een 12-jarige overeenkomst voor de
uitbreiding en verbouwing van de diagnostische beeldvorming. Daarmee wordt voortgebouwd op de bestaande
samenwerking. De nieuwe overeenkomst richt zich behalve op levering van moderne radiodiagnostische
apparatuur ook op onderhoud, service en ...

  https://www.icthealth.nl/nieuws/st-jansdal-en-siemens-healthineers-sluiten-deal-diagnostische-beeldvorming/
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