Or in het nieuws

TEKST LOEK KUSIAK

Om weerstand tegen invoeren Governancecode Zorg 2017

Or Elkerliek stuurt
toezichthouders weg
De Raad van Toezicht van het Elkerliek
Ziekenhuis in Helmond is opgestapt na een
vertrouwensbreuk met de medezeggenschap.
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