
Berichten
St Jansdal blijft ook zelf plastische chirurgie bieden in Lelystad (De Stentor Flevoland)
Ziekenhuis St Jansdal blijft in Lelystad ook na het vertrek van BeekmanKlinieken plastische chirurgie aanbieden. Dat zegt
een woordvoerster van het ziekenhuis in een reactie op het nieuws over de verhuizing van Beekman naar de
Middendreef in Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24780858

Plastisch chirurgen BeekmanKlinieken verlaten St Jansdal
Lelystad - Plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken zetten vanaf maandag 5 augustus hun werk voort buiten het St
Jansdal in Lelystad. De kliniek betrekt volgens de Stentor een pand ´waarin ook de kaakchirurgen en de reumatologen van
het voormalige Zuiderzeeziekenhuis zich hebben gevestigd´.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61882422/plastisch-chirurgen-beekmanklinieken-verlaten-st-jansdal.html

Plastisch chirurgen verlaten St Jansdal
Lelystad - Plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken zetten vanaf maandag 5 augustus hun werk voort buiten het St
Jansdal in Lelystad. De kliniek betrekt volgens de Stentor een pand ´waarin ook de kaakchirurgen en de reumatologen van
het voormalige Zuiderzeeziekenhuis zich hebben gevestigd´. Het St Jansdal...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61877323/plastisch-chirurgen-verlaten-st-jansdal.html

St Jansdal blijft ook zelf plastische chirurgie bieden in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal blijft in Lelystad ook na het vertrek van BeekmanKlinieken plastische chirurgie aanbieden.
Dat zegt een woordvoerster van het ziekenhuis in een reactie op het nieuws over de verhuizing van Beekman naar de
Middendreef in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61877134/st-jansdal-blijft-ook-zelf-plastische-chirurgie-bieden-in-lelystad.html

St Jansdal blijft ook zelf plastische chirurgie bieden in Lelystad
Henry van der Wal
Ziekenhuis St Jansdal blijft in Lelystad ook na het vertrek van BeekmanKlinieken plastische chirurgie
aanbieden. Dat zegt een woordvoerster van het ziekenhuis in een reactie op het nieuws over de verhuizing
van Beekman naar de Middendreef in Lelystad. ,,Wij hebben twee eigen plastisch chirurgen die in het
ziekenhuis blijven werken […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/st-jansdal-blijft-ook-zelf-plastische-chirurgie-bieden-in-lelystad~af417cac/
Views: 3.730

St Jansdal blijft ook zelf plastische chirurgie bieden in Lelystad
Henry van der Wal
Ziekenhuis St Jansdal blijft in Lelystad ook na het vertrek van BeekmanKlinieken plastische chirurgie
aanbieden. Dat zegt een woordvoerster van het ziekenhuis in een reactie op het nieuws over de verhuizing
van Beekman naar de Middendreef in Lelystad. ,,Wij hebben twee eigen plastisch chirurgen die in het
ziekenhuis blijven werken […]

  https://www.ad.nl/flevoland/st-jansdal-blijft-ook-zelf-plastische-chirurgie-bieden-in-lelystad%7Eaf417cac/  Views: 30.613

Plastisch chirurgen voormalig MC Zuiderzee sinds vinden nieuw onderkomen
Lelystad - Sinds vandaag zijn de plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken gehuisvest in een kliniek nabij het
ziekenhuis in Lelystad waar ook kaakchirurgen en reumatologen van het voormalig MC Zuiderzee, nu St Jansdal, zitten. De
plastisch chirurgen deden voor vandaag hun werk vanuit het ziekenhuis in Lelystad. Dit meldt Skipr.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61876692/plastisch-chirurgen-voormalig-mc-zuiderzee-sinds-vinden-nieuw-
onderkomen.html
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Nieuw onderkomen voor plastisch chirurgen voormalig MC Zuiderzee
[…] van de BeekmanKlinieken gehuisvest in een kliniek nabij het ziekenhuis in Lelystad waar ook kaakchirurgen
en reumatologen van het voormalig MC Zuiderzee, nu St Jansdal, zitten. De plastisch chirurgen deden voor
vandaag hun werk vanuit het ziekenhuis in Lelystad. Dit meldt Skipr.  Bij de overname door het St Jansdal van MC
Zuiderzee, werd beslote

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/49687-nieuw-onderkomen-voor-plastisch-chirurgen-voormalig-
mc-zuiderzee.html
Views: 531

★★☆☆☆ Helaas hebben wij niet zulke goede ervaringen met St. Jansdal. Een aantal jaren geleden toen mijn man zijn
been brak vonden ze duidelijk op de spoedeisende hulp dat hij zich aanstelde. Want het zou niet gebroken zijn.. tot ze de
scan zagen. Toen ineens moest er van alles gebeuren (want het was inderdaad gebroken). Toen mijn man […]

  https://www.google.nl/search?q=St+Jansdal+Wethouder+Jansenlaan+90+3844+DG+Harderwijk

B Bartlett
★★☆☆☆ -Helaas hebben wij niet zulke goede ervaringen met St. Jansdal. Een aantal jaren geleden toen mijn man zijn
been brak vonden ze duidelijk op de spoedeisende hulp dat hij zich aanstelde. Want het zou niet gebroken zijn.. tot ze de
scan zagen. Toen ineens moest er van alles gebeuren (want het was inderdaad gebroken). Toen mijn man […]

  https://www.google.nl/search?q=St+Jansdal+Wethouder+Jansenlaan+90+3844+DG+Harderwijk

Plastisch chirurgen BeekmanKlinieken verlaten St Jansdal
Plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken zetten vanaf maandag 5 augustus hun werk voort buiten het St Jansdal in
Lelystad. De kliniek betrekt volgens de Stentor een pand 'waarin ook de kaakchirurgen en de reumatologen van het
voormalige Zuiderzeeziekenhuis zich hebben gevestigd'. Het St Jansdal nam twee ziekenhuizen over van het failliete […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39330-plastisch-chirurgen-beekmanklinieken-verlaten-st-jansdal.html

Plastisch chirurgen verlaten St Jansdal
Plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken zetten vanaf maandag 5 augustus hun werk voort buiten het St Jansdal in
Lelystad. De kliniek betrekt volgens de Stentor een pand 'waarin ook de kaakchirurgen en de reumatologen van het
voormalige Zuiderzeeziekenhuis zich hebben gevestigd'. Het St Jansdal nam twee ziekenhuizen over van het failliete […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39330-plastisch-chirurgen-verlaten-st-jansdal.html

ilse1
[…] veel geld verspild. Stond gepland voor wrs. de laatste scan bij MC Lelystad, moest verplicht eerst afspraak met de arts
maken die mij heeft behandeld bij MC en is meegegaan naar St.Jansdal en zou dan ingepland worden voor de scan. De
arts moest een nieuwe DBC aanmaken van alle oude patienten van het failliette MC volgens afspraak met […]

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/507260-fvd-plannen-voor-de-zorg-video

Ook de plastisch chirurgen verlaten Lelystads ziekenhuis
Lelystad - Na reumatologen, cardiologen, kaakchirurgen en orthopeden vertrekken nu ook de plastisch chirurgen van de
BeekmanKlinieken uit het voormalige Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. De nieuwe eigenaar St Jansdal in Harderwijk heeft
de huur opgezegd. Omdat er voor de plastisch chirurgen geen ruimte meer zou zijn.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/61831606/ook-de-plastisch-chirurgen-verlaten-lelystads-ziekenhuis.html

Ook de plastisch chirurgen verlaten Lelystads ziekenhuis (De Stentor Flevoland)
Na reumatologen, cardiologen, kaakchirurgen en orthopeden vertrekken nu ook de plastisch chirurgen van de
BeekmanKlinieken uit het voormalige Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. De nieuwe eigenaar St Jansdal in Harderwijk heeft
de huur opgezegd. Omdat er voor de plastisch chirurgen geen ruimte meer zou zijn.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24775556
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Ook de plastisch chirurgen verlaten Lelystads ziekenhuis
Henry van der Wal
[…] De nieuwe eigenaar St Jansdal in Harderwijk heeft de huur opgezegd. Omdat er voor de plastisch
chirurgen geen ruimte meer zou zijn. Een poging om het gedwongen vertrek langs juridische weg te
voorkomen is mislukt. Vanaf maandag zetten de twee plastisch chirurgen, die zo’n tien jaar in het ziekenhuis
werkten, hun werk voort in een pand aan de […]

  https://www.destentor.nl/lelystad/ook-de-plastisch-chirurgen-verlaten-lelystads-ziekenhuis~ae978db5/  Views: 3.631

Ook de plastisch chirurgen verlaten Lelystads ziekenhuis
Henry van der Wal
[…] De nieuwe eigenaar St Jansdal in Harderwijk heeft de huur opgezegd. Omdat er voor de plastisch
chirurgen geen ruimte meer zou zijn. Een poging om het gedwongen vertrek langs juridische weg te
voorkomen is mislukt. Vanaf maandag zetten de twee plastisch chirurgen, die zo’n tien jaar in het ziekenhuis
werkten, hun werk voort in een pand aan de […]

  https://www.ad.nl/flevoland/ook-de-plastisch-chirurgen-verlaten-lelystads-ziekenhuis%7Eae978db5/  Views: 29.683

BeekmanKlinieken verhuist naar Middendreef
BeekmanKlinieken gaat verhuizen naar de Middendreef in Lelystad. De kliniek voor plastische chirurgie zit nu nog naast
het St Jansdal-ziekenhuis, maar dat heeft de huur opgezegd. Volgens de juristen van het ziekenhuis heeft het St Jansdal
een gebrek aan ruimte. Volgens BeekmanKlinieken is in Lelystad en omgeving veel vraag naar plastische […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/beekmanklinieken-verhuist-naar-middendreef/3185194

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en
inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor medewerkers en leidinggevenden één
ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie door het hele proces en geïntegreerde […]

  https://www.ictmagazine.nl/bedrijfsnieuws/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas/

St Jansdal heeft tekort aan anesthesiemedewerkers
Almere - Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad heeft nog altijd geen anesthesiemedewerkers kunnen vinden,...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-almere/61813480/st-jansdal-heeft-tekort-aan-anesthesiemedewerkers.html

St Jansdal: meer eenvoud, minder kosten na overstap op ERP-systeem
Het ERP-platform AFAS moet onder meer de personele, financiële, logistieke en inkoopprocessen gaan bundelen. Dit
betekent voor medewerkers en leidinggevenden dat zij één ingang krijgen voor de ondersteunende processen,
eenduidige informatie door het hele proces en geïntegreerde stuurinformatie, aldus...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/61808918/st-jansdal-meer-eenvoud-minder-kosten-na-overstap-op-
erp-systeem.html

AFAS gaat softwaresysteem ziekenhuis St Jansdal leveren
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële,...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/61807264/afas-gaat-softwaresysteem-ziekenhuis-st-jansdal-
leveren.html

AFAS gaat softwaresysteem ziekenhuis St Jansdal leveren
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele,
financiële, logistieke en inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor
medewerkers en leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie
door het hele proces en ge […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/775921/afas-gaat-softwaresysteem-ziekenhuis-st-jansdal-leveren
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St Jansdal Ziekenhuis kiest erp van Afas
computable
Het St Jansdal neemt een enterprise resource planning (erp)-systeem van Afas in gebruik. Dit zet het
ziekenhuis in ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en inkoopprocessen. De
implementatie wordt naar verwachting in januari 2020 afgerond. Agile, echt? Of toch niet? Agile, echt? Of toch
niet?

  https://aboutict.nl/news/2019-08-01/st-jansdal-ziekenhuis-kiest-erp-van-afas-computable-0

Skype for Business verdwijnt juli 2021
emerce
[…] De consumentenversie van Skype blijft gewoon bestaan. Teams telt al 13 miljoen dagelijkse actieve gebruikers. St
Jansdal Ziekenhuis kiest erp van Afas SUMo 5.9.5 St Jansdal Ziekenhuis kiest erp van Afas SUMo 5.9.5

  https://aboutict.nl/news/2019-08-01/skype-business-verdwijnt-juli-2021-emerce

St Jansdal Ziekenhuis kiest erp van Afas
computable
Het St Jansdal neemt een enterprise resource planning (erp)-systeem van Afas in gebruik. Dit zet het
ziekenhuis in ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en inkoopprocessen. De
implementatie wordt naar verwachting in januari 2020 afgerond. Randstad en TCS ronden migratie AWS-cloud
af Randstad en TCS ronden migratie AWS-cloud af

  https://aboutict.nl/news/2019-08-01/st-jansdal-ziekenhuis-kiest-erp-van-afas-computable

St Jansdal Ziekenhuis kiest erp van Afas
Computable
Het St Jansdal neemt een enterprise resource planning (erp)-systeem van Afas in gebruik. Dit zet het ziekenhuis in ter
ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en inkoopprocessen. De implementatie wordt naar verwachting in
januari 2020 afgerond....

  https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/31288/201908/st-jansdal-ziekenhuis-kiest-erp-van-afas

St Jansdal Ziekenhuis kiest erp van Afas (Computable ICT)
Het St Jansdal neemt een enterprise resource planning (erp)-systeem van Afas in gebruik. Dit zet het ziekenhuis in ter
ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en inkoopprocessen. De implementatie wordt naar verwachting in
januari 2020 afgerond.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24770746

St Jansdal Ziekenhuis kiest erp van Afas
Suzanne Martens
Het St Jansdal neemt een enterprise resource planning (erp)-systeem van Afas in gebruik. Dit zet het ziekenhuis
in ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en inkoopprocessen. De implementatie wordt naar
verwachting in januari 2020 afgerond. Het St Jansdal Ziekenhuis beschikt over vestigingen in Harderwijk, Lelystad
[…]

  https://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/6773708/250449/st-jansdal-ziekenhuis-kiest-erp-van-afas.html
Views: 2.037

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële,
logistieke en inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor medewerkers en
leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/61793393/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas.html
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St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele,
financiële, logistieke en inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor
medewerkers en leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie door het
hele proces en ge […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/131367/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas/  Views: 897

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
HARDERWIJK Er komt een nieuw softwaresysteem voor ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis kiest voor
software AFAS ERP, ter ondersteuning van de personele, logistieke en inkoopprocessen.  Voor medewerkers
en leidinggevenden betekent dit voortaan één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige
informatie door het hele proces en ge […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas-623419

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
HARDERWIJK Er komt een nieuw softwaresysteem voor ziekenhuis St Jansdal. Het ziekenhuis kiest voor
software AFAS ERP, ter ondersteuning van de personele, logistieke en inkoopprocessen.  Voor medewerkers
en leidinggevenden betekent dit voortaan één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige
informatie door het hele proces en ge […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/zakelijk/st-jansdal-kiest-voor-softwaresysteem-afas-623417

St Jansdal kiest voor softwaresysteem AFAS
AFAS
Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële,
logistieke en inkoopprocessen. Hiervoor kiest het St Jansdal voor AFAS ERP. Dit betekent voor medewerkers en
leidinggevenden één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie door het hele proces
en geïntegreerde […]
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