
Berichten
Mondapje mag altijd in St Jansdal ziekenhuis
Patiënten en bezoekers van het St Jansdal ziekenhuis, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad, mogen voortaan zelf
bepalen of zij een mondkapje dragen. Dus ook als zij niet kampen met coronaklachten. HARDERWIJK/LELYSTAD Het beleid
is aangepast na opmerkingen van patiënten, meldt het ziekenhuis. RTL Nieuws meldde vorige week dat mensen die een
[…]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200729-12182718 - de Stentor

Mondkapjesbeleid St Jansdal aangepast
Saskia de Wijk
[…] Met name de toegang tot de vestigingen in Harderwijk en Lelystad stond hierin centraal. Mede naar aanleiding
van opmerkingen van patiënten heeft St Jansdal het beleid met betrekking tot de mondkapjes aangepast. "De
aanpassing houdt in dat patiënten en bezoekers met Corona gerelateerde klachten verplicht zijn een mondkapje
van het ziekenhuis te […]

  https://zeewolde-actueel.nl/algemeen/mondkapjesbeleid-st-jansdal-aangepast

Mondkapjesbeleid St Jansdal aangepast
Aalt Guliker
[…] Met name de toegang tot onze ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad stond hierin centraal. Mede naar
aanleiding van opmerkingen van patiënten heeft St Jansdal het beleid met betrekking tot de mondkapjes
aangepast. De aanpassing houdt in dat patiënten en bezoekers met Corona gerelateerde klachten verplicht
zijn een mondkapje van het ziekenhuis t

  https://www.nijkerkerveen.org/mondkapjesbeleid-st-jansdal-aangepast/

Ziekenhuis maakt einde aan mondkapjesverwarring
anp
Wie geen corona heeft, mag toch een mondkapje op in de ziekenhuizen van St Jansdal in Harderwijk en
Lelystad. Eerder mocht dat niet van het hospitaal, waarop nogal wat verwarring ontstond. Wie wel corona heeft
of klachten die daarop zouden kunnen duiden, moest er een op. “Mede naar aanleiding van opmerkingen van
patiënten heeft St Jansdal […]

  https://www.nd.nl/nieuws/varia/984778/ziekenhuis-maakt-einde-aan-mondkapjesverwarring  Views: 624

Ziekenhuis maakt einde aan mondkapjesverwarring
HARDERWIJK/LELYSTAD (ANP) - Wie geen corona heeft, mag toch een mondkapje op in de ziekenhuizen van St
Jansdal in Harderwijk en Lelystad. Eerder mocht dat niet van het hospitaal, waarop nogal wat verwarring
ontstond. Wie wel corona heeft of klachten die daarop zouden kunnen duiden, moest er een op. "Mede naar
aanleiding van opmerkingen van pati […]

  https://www.zeelandnet.nl/nieuws/ziekenhuis-maakt-einde-aan-mondkapjesverwarring

Ziekenhuis maakt einde aan mondkapjesverwarring
Wie geen corona heeft, mag toch een mondkapje op in de ziekenhuizen van St Jansdal in Harderwijk en Lelystad. Eerder
mocht dat niet van het hospitaal, waarop nogal wat verwarring ontstond. Wie wel corona heeft of klachten die daarop
zouden kunnen duiden, moest er een op. „Mede naar aanleiding van opmerkingen van patiënten heeft St Jansdal het […]

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/ziekenhuis-maakt-einde-aan-mondkapjesverwarring-1.1683179  Views: 354

St Jansdal past mondkapjesbeleid aan: „Is niet altijd goed gegaan”
M.H.
LELYSTAD - Ziekenhuis St Jansdal heeft in Harderwijk en Lelystad haar beleid met betrekking tot mondkapjes
aangepast. Patiënten mogen nu ook een mondkapje dragen ter bescherming van zichzelf. „We erkennen dat
ons beleid in de afgelopen periode voor verwarring heeft gezorgd. Het is ook niet altijd goed gegaan”, schrijft
St Jansdal in een […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-past-mondkapjesbeleid-aan-is-niet-altijd-goed-gegaan
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Nieuwe coronabesmettingen: dit zijn de cijfers in Harderwijk, Ermelo en Putten
Carin Van der Meij
[…] .. Zoveel coronaboetes zijn er uitgedeeld in Harderwijk, Ermelo en Putten Verwarring: ziekenhuis St Jansdal
weigerde bezoekers met mondkapjes Terugkijktip: Complete aflevering over Ziekenhuis St Jansdal bij Zembla
adv.

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/nieuwe-coronabesmettingen-dit-zijn-de-cijfers-in-harderwijk-ermelo-en-
putten~87022/
Views: 13.026

Ziekenhuis maakt einde aan mondkapjesverwarring
ANP
HARDERWIJK/LELYSTAD (ANP) - Wie geen corona heeft, mag toch een mondkapje op in de ziekenhuizen van
St Jansdal in Harderwijk en Lelystad. Eerder mocht dat niet van het hospitaal, waarop nogal wat verwarring
ontstond. Wie wel corona heeft of klachten die daarop zouden kunnen duiden, moest er een op. "Mede naar
aanleiding van opmerkingen van pati […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/ziekenhuis-maakt-einde-aan-mondkapjesverwarring/ar-BB17hfGN
Views: 13.087

Ziekenhuis maakt einde aan mondkapjesverwarring
ANP
Wie geen corona heeft, mag toch een mondkapje op in de ziekenhuizen van St Jansdal in Harderwijk en
Lelystad. Eerder mocht dat niet van het hospitaal, waarop nogal wat verwarring ontstond. Wie wel corona heeft
of klachten die daarop zouden kunnen duiden, moest er een op. “Mede naar aanleiding van opmerkingen van
patiënten heeft St Jansdal het […]

  https://nieuws.nl/algemeen/20200728/ziekenhuis-maakt-einde-aan-mondkapjesverwarring/  Views: 1.154

St Jansdal overstag na commotie over mondkapjesdragers
Thijs Rösken
Het ziekenhuis St Jansdal heeft het beleid om bezoekers of patiënten te vragen hun eigen mondkapje af te doen na veel
commotie geweigerd. Ieders wens om een mondkapje te dragen wordt nu toch gerespecteerd. Het ziekenhuis met
vestigingen in Harderwijk en Lelystad baarde voor het weekend opzien door mensen zonder coronaklachten te vragen
hun eigen […]

  https://www.skipr.nl/nieuws/st-jansdal-overstag-na-commotie-over-mondkapjesdragers/

Ziekenhuis Harderwijk staat eigen mondkapje toe na ophef
HARDERWIJK - St Jansdal heeft het mondkapjesbeleid voor zijn ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad
aangepast. Patiënten zonder coronaklachten mogen toch hun eigen mondkapje dragen. Dat laat het
ziekenhuis dinsdag weten. Afgelopen vrijdag ontstond er ophef omdat bezoekers en patiënten die hun eigen
mondkapje droegen bij de ingang werden […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2458363/Ziekenhuis-Harderwijk-staat-eigen-mondkapje-toe-na-ophef
Views: 5.410

Ziekenhuis St Jansdal past mondkapjesbeleid aan
Harderwijk / Lelystad - Het mondkapjesbeleid van ziekenhuis St Jansdal was de afgelopen dagen regelmatig aan
de orde in de media. Met name de toegang tot de locaties in Harderwijk en Lelystad stond hierin centraal. Mede
naar aanleiding van opmerkingen van patiënten heeft St Jansdal het beleid met betrekking tot de mondkapjes
aangepast […]

  https://flevopost.nl/artikel/1117072/ziekenhuis-st-jansdal-past-mondkapjesbeleid-aan.html  Views: 744
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Mondkapje ook toegestaan voor mensen zonder coronaklachten in ziekenhuizen
Harderwijk en Lelystad
Paul Hartman
Patiënten en bezoekers van het St Jansdal ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Harderwijk en Lelystad, mogen
voortaan zelf bepalen of zij een mondkapje dragen. Dus ook als zij niet kampen met coronaklachten. Het
beleid is aangepast na opmerkingen van patiënten, meldt het ziekenhuis in een persbericht. RTL Nieuws
meldde vorige week dat mensen die

  https://www.destentor.nl/harderwijk/mondkapje-ook-toegestaan-voor-mensen-zonder-coronaklachten-in-ziekenhuizen-
harderwijk-en-lelystad~a860046f/
Views: 3.802

Mondkapje voortaan verplicht voor mensen met coronaklachten in ziekenhuizen
Harderwijk en Lelystad
Paul Hartman
Het St Jansdal ziekenhuis, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad, verplicht patiënten en bezoekers met
corona-gerelateerde klachten voortaan om een mondkapje te dragen. Het beleid is aangepast na
opmerkingen van patiënten, meldt het ziekenhuis in een persbericht. RTL Nieuws meldde vorige week dat
mensen die een mondkapje droegen in een van […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/mondkapje-voortaan-verplicht-voor-mensen-met-coronaklachten-in-ziekenhuizen-
harderwijk-en-lelystad~a860046f/
Views: 3.802

Mondkapje voortaan verplicht voor mensen met coronaklachten in ziekenhuizen
Harderwijk en Lelystad
de Stentor
Het St Jansdal ziekenhuis, met vestigingen in Harderwijk en Lelystad, verplicht patiënten en bezoekers met corona-
gerelateerde klachten voortaan om een mondkapje te dragen. Het beleid is aangepast na opmerkingen van patiënten,
meldt het ziekenhuis in een persbericht.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2565136-st-jansdal-past-mondkapjesbeleid-aan-na-kritiek

Wel of niet halal slachten in Harderwijk?
Nicole Berkouwer
[…] .. Zet je wekker maar! Deze week geniet je van heel veel vallende sterren Verwarring: ziekenhuis St
Jansdal weigerde bezoekers met mondkapjes Meer over Ipekci Slachterij ontdekken? adv.

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/wel-of-niet-halal-slachten-in-harderwijk~86871/  Views: 12.980

Verwarring over mondkapjes in ziekenhuizen: in sommige verplicht, in andere juist
verboden
[…] Wijnschenk begrijpt het niet. “Ik voel me prima, maar ik ben toch een risicogroep.” Verschillend beleid Het St Jansdal
heeft vestigingen in Lelystad en Harderwijk. Er wordt op basis van vragenlijsten online of aan de desk bij gecheckt de
ingang of iemand mogelijk besmet is. Het ziekenhuis staat alleen toe dat mensen die coronaverschijnselen […]

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/verwarring-mondkapjes-ziekenhuizen/

Verwarring: ziekenhuis St Jansdal weigerde bezoekers met mondkapjes
Nicole Berkouwer
Met print, zonder print, medisch mondkapje of helemaal geen mondkapje. Veel mensen vinden het verwarrend.
In het ziekenhuis St Jansdal zijn ze duidelijk: “Bezoekers mochten geen mondkapje dragen binnen onze
deuren.” Maar inmiddels is dat toch weer gewijzigd. Het laat weten dat twee bezoekers bij het dragen van een
mondkapje werden […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/verwarring-ziekenhuis-st-jansdal-weigerde-bezoekers-met-mondkapjes~86666/
Views: 12.740
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Ziekenhuis Lelystad wil dat patiënten hun eigen mondkapje afdoen
Michiel de Vries
[…] In de ziekenhuizen van St Jansdal in Lelystad en Harderwijk wordt aan mensen gevraagd om géén eigen
mondkapje te dragen. Andere ziekenhuizen stellen een niet-medisch mondkapje juist verplicht. Verwarring
alom in Flevoland. Daar kreeg de 65-jarige Max Wijnschenk bij de ingang van het ziekenhuis in Lelystad te
horen dat hij zijn mondkapje af […]

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5173269/mondkapje-ziekenhuis-lelystad-geweigerd-verplicht-jansdal
Views: 7.183

Ziekenhuis Lelystad wil dat patiënten hun eigen mondkapje afdoen
RTL Nieuws
[…] In de ziekenhuizen van St Jansdal in Lelystad en Harderwijk wordt aan mensen gevraagd om géén eigen
mondkapje te dragen. Andere ziekenhuizen stellen een niet-medisch mondkapje juist verplicht. Verwarring
alom in Flevoland. Daar kreeg de 65-jarige Max Wijnschenk bij de ingang van het ziekenhuis in Lelystad te
horen dat hij zijn mondkapje af […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/ziekenhuis-lelystad-wil-dat-pati%C3%ABnten-hun-eigen-mondkapje-
afdoen/ar-BB178ds6?li=BBoPEwG
Views: 12.874

Ziekenhuis Lelystad wil dat patiënten hun eigen mondkapje afdoen
RTL Nieuws
[…] In de ziekenhuizen van St Jansdal in Lelystad en Harderwijk wordt aan mensen gevraagd om géén eigen
mondkapje te dragen. Andere ziekenhuizen stellen een niet-medisch mondkapje juist verplicht. Verwarring
alom in Flevoland. Daar kreeg de 65-jarige Max Wijnschenk bij de ingang van het ziekenhuis in Lelystad te
horen dat hij zijn mondkapje af […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/ziekenhuis-lelystad-wil-dat-pati%C3%ABnten-hun-eigen-mondkapje-
afdoen/ar-BB178ds6?li=BBoPOOe
Views: 12.874

Walibi Holland schenkt 250 tickets aan zorgpersoneel uit de regio
Saskia de Wijk
BIDDINGHUIZEN - Namens haar abonnees schenkt Walibi Holland 250 tickets aan de St. Jansdal ziekenhuizen in
de regio Flevoland en Gelderland. De abonnees kozen voor deze optie om het zorgpersoneel uit de regio een
te gekke dag Walibi te bezorgen. Gasten van Walibi Holland die een abonnement hebben aangeschaft voor 15
mei 2020 kwamen in aanmerking […]

  https://zeewolde-actueel.nl/algemeen/walibi-holland-schenkt-250-tickets-aan-zorgpersoneel-uit-de-regio

Corona-update
Saskia de Wijk
[…] coronapatienten met Chi Neng Qigong snel weer op de beenAangepast bezoekersbeleid St Jansdal ivm
coronaHet Vraaghuis voorzichtig openOpenbare toiletten weer […] LOS het op daverend succesProtestante
gemeente over kerk in coronatijdEntree ziekenhuis Harderwijk omgedoopt tot ZorgheldenpleinTulpeiland
afgesloten voor gemotoriseerd verkeerHuizenmarkt […]

  https://zeewolde-actueel.nl/algemeen/corona-update

Walibi-gasten zijn gul voor St Jansdal
Biddinghuizen Een fraai staaltje vrijgevigheid van seizoenkaarthouders van Walibi. Dankzij hen kunnen 250
zorgmedewerkers van ziekenhuis St. Jansdal een dagje gratis naar het pretpark in Biddinghuizen. De vaste gasten kregen
door de coronacrisis meerdere compensatie-opties, waaronder het schenken aan het St Jansdal-personeel […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200722-12167715 - de Stentor
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