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Stichting opent meldpunt voor klachten over ziekenhuis
Kees Bakker
zorg, ontstaat er een negatief sentiment tegenover het St Jansdal ziekenhuis, dat vanaf maart
verantwoordelijk is voor het ziekenhuis. De stichting heeft daarom een meldpunt ... betrokken wethouder,
stemt acties met haar af en houdt betrokken partijen als curatoren, Zilveren Kruis en Sint Jansdal van acties
op de hoogte.

  https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/739149/stichting-opent-meldpunt-voor-klachten-over-ziekenhuis.html
Views: 362

St Jansdal neemt slechts 15 artsen over van failliete Ijsselmeerziekenhuizen
Voor circa vijftien artsen van de MC IJsselmeerziekenhuizen is er plek in het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal. Dat is de
voorlopige uitkomst van een selectieprocedure die heeft plaatsgevonden na het faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen, zo bericht de redactie van Medisch Contact. St Jansdal...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/57191651/st-jansdal-neemt-slechts-15-artsen-over-van-failliete-
ijsselmeerziekenhuizen.html

Terugkomavond ouders van couveusekinderen
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal organiseert op 11 februari 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/de-vallei/57186744/terugkomavond-ouders-van-couveusekinderen.html

Dagverpleging weer van start
Lelystad - De dagverpleging van het ziekenhuis in Lelystad kon vanaf december vorig jaar, na de plotselinge sluiting door
het faillissement, weer patiënten welkom heten. Ondanks onzekerheid voor het personeel, nu het ziekenhuis onder het
bewind van curatoren draait en per 1 maart wordt overgenomen door het St. Jansdal,...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57166355/dagverpleging-weer-van-start.html

Dagverpleging weer van start
Ondanks onzekerheid voor het personeel, nu het ziekenhuis onder het bewind van curatoren draait en per 1 maart wordt
overgenomen door het St. Jansdal, laat het team een positief horen. Bregt Kapitein vertelt namens het personeel van de
afdeling Dagverpleging van het Lelystadse ziekenhuis: ,,Met verdriet en pijn zwaaiden we 'onze patiënten' vorig

  https://www.heturkerland.nl/nieuws/zakelijk/15902-dagverpleging-weer-van-start

Weinig artsen IJsselmeerziekenhuis over naar St Jansdal
In het St Jansdal is waarschijnlijk plek voor maar vijftien medisch specialisten uit de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Dat
blijkt uit een voorlopige uitkomst van de selectieprocedure. Dit terwijl er op basis van een schatting van adviesbureau
Gupta ongeveer 35 fte aan medisch specialistische krachten nodig zou zijn bij de overname van het ...

  https://www.skipr.nl/actueel/id37161-weinig-artsen-ijsselmeerziekenhuis-over-naar-st-jansdal.html

Gemist? Geen vervanging zieke docenten en actie tegen vliegveld
In het St Jansdal in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht
misgaat’’.

  https://www.destentor.nl/regio/gemist-geen-vervanging-zieke-docenten-en-actie-tegen-vliegveld~aaa6aaed/
Views: 3.631
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Ziekenhuis zoekt neuroloog zonder humor
Meridiaan
registreer om deze reclame te verbergen In het ziekenhuis St Jansdal is men op zoek naar een nieuwe neuroloog. Buiten
dat deze goed in een team moet kunnen functioneren, is het belangrijk dat humor niet op prijs wordt gesteld.
https://www.thebestsocial(...)iemand-zonder-humor/ Zeg het nmaar jongens, wie is geschikt?

  http://forum.fok.nl/topic/2478441  Views: 142

Klachten over ‘beroerde’ communicatie rond ziekenhuis Lelystad
Herre Stegenga
Dat leidt tot een ‘negatief sentiment’ ten opzichte van het St Jansdal in Harderwijk’, aldus Adema. Dit
ziekenhuis neemt MC Zuiderzee in Lelystad over op 1 maart.  Aansporing ,,We hádden op dat moment niets
te melden’’, zegt woordvoerder Geoffrey Rook van de MC IJsselmeerziekenhuizen over de aansporing van de
gemeente om beter te ...

  https://www.ad.nl/lelystad/klachten-over-beroerde-communicatie-rond-ziekenhuis-lelystad%7Ea1268310/
Views: 31.045

Klachten over ‘beroerde’ communicatie rond ziekenhuis Lelystad
Herre Stegenga
Dat leidt tot een ‘negatief sentiment’ ten opzichte van het St Jansdal in Harderwijk’, aldus Adema. Dit
ziekenhuis neemt MC Zuiderzee in Lelystad over op 1 maart. Aansporing ,,We hádden op dat moment niets
te melden’’, zegt woordvoerder Geoffrey Rook van de MC IJsselmeerziekenhuizen over de aansporing van de
gemeente om beter te ...

  https://www.destentor.nl/lelystad/klachten-over-beroerde-communicatie-rond-ziekenhuis-lelystad~a1268310/
Views: 3.631

Huisartsen vrezen voor doden nu acute zorg uit Lelystad verdwenen is
Lelystad - Patiënten in Lelystad die acute zorg nodig hebben, moeten hiervoor uitwijken naar ziekenhuizen in de regio. Nu
St Jansdal het failliete MC Zuiderzee overneemt, stoot het de spoedeisende zorg af. Huisartsen zijn hier niet gerust op,
want door de langere aanrijtijden vrezen zij voor...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57125881/huisartsen-vrezen-voor-doden-nu-acute-zorg-uit-lelystad-
verdwenen-is.html

Huisartsen vrezen voor doden zonder volwaardige SEH in Lelystad
Patiënten in Lelystad die acute zorg nodig hebben, moeten hiervoor uitwijken naar ziekenhuizen in de regio. Nu
St Jansdal het failliete MC Zuiderzee overneemt, stoot het een volwaardige spoedeisende hulpafdeling af.
Huisartsen zijn hier niet gerust op, want door de langere aanrijtijden vrezen zij voor doden. Dit meldt EenVandaag
...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/46430-huisartsen-vrezen-voor-doden-zonder-volwaardige-seh-in-
lelystad.html
Views: 548

Huisartsen vrezen voor doden nu acute zorg uit Lelystad verdwenen is
Patiënten in Lelystad die acute zorg nodig hebben, moeten hiervoor uitwijken naar ziekenhuizen in de regio. Nu
St Jansdal het failliete MC Zuiderzee overneemt, stoot het de spoedeisende zorg af. Huisartsen zijn hier niet
gerust op, want door de langere aanrijtijden vrezen zij voor doden. Dit meldt EenVandaag.  “In de situatie die nu
is ...

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/46430-huisartsen-vrezen-voor-doden-nu-acute-zorg-uit-lelystad-
verdwenen-is.html
Views: 548

Artsen in Flevoland ´leuren´ met patiënten als St Jansdal vol zit
Lelystad - Artsen in Flevoland moeten ´leuren´ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St Jansdal
in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht misgaat".

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/57112843/artsen-in-flevoland-leuren-met-patienten-als-st-jansdal-vol-zit.html
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Artsen in Flevoland `leuren´ met patiënten als St Jansdal vol zit (De Stentor
Flevoland)
Artsen in Flevoland moeten `leuren´ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St Jansdal in
Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht misgaat´´.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24116101

Artsen in Flevoland ‘leuren’ met patiënten als St Jansdal in Harderwijk vol zit
Herre Stegenga
Artsen in Flevoland moeten ‘leuren’ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St
Jansdal in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht
misgaat’’. ,,Ik werkte deze week op de spoedeisende hulp en er moesten 4 mensen worden opgenomen,
maar alle ziekenhuizen in de ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/artsen-in-flevoland-leuren-met-patienten-als-st-jansdal-in-harderwijk-vol-
zit~a17029b1/
Views: 3.631

Artsen in Flevoland 'leuren’ met patiënten als St Jansdal vol zit
Herre Stegenga
Artsen in Flevoland moeten ‘leuren’ met patiënten nu het ziekenhuis in Lelystad is uitgekleed. In het St
Jansdal in Harderwijk zijn namelijk niet altijd bedden beschikbaar. ,,Ik ben bang dat het een keer écht
misgaat’’. ,,Ik werkte deze week op de spoedeisende hulp en er moesten 4 mensen worden opgenomen,
maar alle ziekenhuizen in de ...

  https://www.destentor.nl/flevoland/artsen-in-flevoland-leuren-met-patienten-als-st-jansdal-vol-zit~a17029b1/
Views: 3.631

Slechts enkele IJsselmeer-artsen krijgen plek bij St Jansdal
Ilse Kleijne
Voor circa vijftien artsen van de MC IJsselmeerziekenhuizen is er plek in het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal. Dat is de
voorlopige uitkomst van een selectieprocedure die heeft plaatsgevonden na het faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen. St Jansdal neemt een groot deel van de zorg van de locaties Lelystad en Dronten van de MC ...

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/slechts-enkele-ijsselmeer-artsen-krijgen-plek-bij-st-
jansdal.htm
Views: 4.581

Gemeente spoort curator aan tot betere communicatie ziekenhuiszorg
Slechte communicatie over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal uit Harderwijk zorgt voor
onrust en wantrouwen bij inwoners van Lelystad. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de curator. De slechte
communicatie zorgt volgens de gemeente ook voor onrust bij professionals. De brief is eind vorige maand opgesteld in ...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gemeente-spoort-curator-aan-tot-betere-communicatie-
ziekenhuiszorg/2943249

Gemeente: slechte communicatie St Jansdal zorgt voor onrust bij inwoners - Omroep
Flevoland
Slechte communicatie over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door het St Jansdal uit Harderwijk zorgt voor
onrust en wantrouwen bij inwoners van Lelystad. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de curator. De slechte
communicatie zorgt volgens de gemeente ook voor onrust bij professionals.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1146887/gemeente-slechte-communicatie-st-jansdal-zorgt-voor-onrust-bij-
inwoners-omroep-flevoland

Gemeente: slechte communicatie St Jansdal zorgt voor onrust bij inwoners
Slechte communicatie over de overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal in Harderwijk zorgt voor
onrust en wantrouwen bij inwoners van Lelystad. Dat laat de gemeente weten in een brief aan de curator. De slechte
communicatie zorgt ook voor onrust bij professionals. De brief is eind vorige maand opgesteld in samenspraak met onder
...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gemeente-slechte-communicatie-st-jansdal-zorgt-voor-onrust-bij-
inwoners/2942950
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Antonius Zorggroep neemt zorg MC IJsselmeerziekenhuizen definitief over
Eerder was al bekend dat het ziekenhuis St. Jansdal uit Harderwijk vanaf 1 maart de zorg van MC
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten voortzet. De poliklinische zorg is gedurende de overgangsfase
doorgegaan. Patiënten kunnen bij het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord terecht voor dagbehandelingen,
röntgenfoto’s, bloed prikken, ...

  https://www.lc.nl/friesland/Antonius-Zorggroep-neemt-zorg-MC-IJsselmeerziekenhuizen-definitief-over-24043764.html
Views: 2.703

Corrinne Fafiani
Na 6 dagen weer thuis nu maar hopen dat de koorts ook wegblijft .....geen weerstand Ik ga weer verder waar ik gebleven
was , in het Sint Jansdal dus .  In het weekend word er nagenoeg niets gedaan in een ziekenhuis . Zo was dus ook de
zondag een rustige dag , en omdat het zondag was kregen de patienten cake bij de koffie . Helaas ik lag he...

  https://plus.google.com/108045450734898852434/posts/awMDaQSGTkU

Gezocht: een collega zonder humor
Vandaar dat de vacature voor een nieuwe neuroloog in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk meteen opviel toen hij me
vorige maand werd doorgetwitterd door een oplettende lezer. Die vacature was namelijk allesbehalve...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gezocht-een-collega-zonder-humor/2940732
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