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Traumahelikopter opnieuw in Harderwijk voor corona-patiënt
HARDERWIJK - Dinsdag 28 april is de traumahelikopter geland op het speciaal afgezette parkeerterrein van het St. Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk.


NEUTRAAL

28/04/2020
20:20
1 dag geleden

https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2286628/traumahelikopter-opnieuw-in-harderwijk-voor-corona-patient

Ziekenhuizen in de hele provincie zien 'coronadruk' wat afnemen
[…] ' Haard in Nunspeet 'Nog nooit zo weinig patiënten op de corona-afdeling (28, was niet onder de 30
geweest)', vertelt woordvoerster Linda Heller van het St. Jansdal in Harderwijk. 'Wel hebben we er in
verhouding met andere ziekenhuizen veel, dat komt waarschijnlijk door een haard in Nunspeet. We zien wel
een lichte verbetering […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2447333/Ziekenhuizen-in-de-hele-provincie-zien-coronadruk-wat-afnemen
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Traumahelikopter opnieuw in Harderwijk voor corona-patiënt
Dit maal was de Lifeliner 6 (PH-OOP) in Harderwijk HARDERWIJK - Dinsdag 28 april is de traumahelikopter geland
op het speciaal afgezette parkeerterrein van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het is al de derde keer dat
de traumahelikopter in Harderwijk land voor corona-patiënten. Dit maal was de Lifeliner 6 (PH-OOP) in Harderwijk.
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Traumahelikopter opnieuw in Harderwijk voor corona-patiënt
Dit maal was de Lifeliner 6 (PH-OOP) in Harderwijk HARDERWIJK - Dinsdag 28 april is de traumahelikopter geland
op het speciaal afgezette parkeerterrein van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het is al de derde keer dat
de traumahelikopter in Harderwijk land voor corona-patiënten. Dit maal was de Lifeliner 6 (PH-OOP) in Harderwijk.


NEUTRAAL

27/04/2020
10:32
3 dagen
geleden

NEUTRAAL

[…] Ziekenhuis St Jansdal is daarom een pilot gestart in samenwerking met VRelax en Stichting Vrienden van
St Jansdal om met behulp van virtual reality-brillen spanning […] Voor meer informatie ga naar
http://www.stjansdal.nl/maildisclaimer
2020414_stjansdalzetvrbrilinvoorstressreductiebijzorgmedewerkers_0f46f165.docx Ziekenhuis St Jansdal
Afdeling […]

NEUTRAAL

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/972272/minder-stress-door-vr-bril

Fietsster gewond bij ongeval op het Zeepad in Harderwijk
[…] De ambulance medewerkers hebben de vrouw onderzocht en hebben besloten de vrouw mee te nemen
naar het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk voor verdere controle.
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https://112amsterdam.nl/page/Nieuwsdetail/57695/traumahelikopter-opnieuw-in-harderwijk-voor-corona-pati-nt

Minder stress door VR-bril
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https://112bunschoten.nl/page/Nieuwsdetail/57695/traumahelikopter-opnieuw-in-harderwijk-voor-corona-pati-nt

https://112amsterdam.nl/page/Nieuwsdetail/57682/fietsster-gewond-bij-ongeval-op-het-zeepad-in-harderwijk

Fietsster gewond bij ongeval op het Zeepad in Harderwijk
[…] De ambulance medewerkers hebben de vrouw onderzocht en hebben besloten de vrouw mee te nemen
naar het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk voor verdere controle.



https://112bunschoten.nl/page/Nieuwsdetail/57682/fietsster-gewond-bij-ongeval-op-het-zeepad-in-harderwijk
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Stadsmuseum Harderwijk opent de deur voor zorgmedewerkers
Teake Dijkstra

[…] In de zorg De rondleidingen zijn alleen bedoeld voor zorgmedewerkers uit Harderwijk, die werken in
ziekenhuis St Jansdal, in de verpleeg- en verzorgingshuizen of elders in de zorg in de gemeente. Online kan
een datum en tijdstip worden gereserveerd en kan worden gekozen voor een rondleiding door de vaste
collectie van het Stadsmuseum, door de […]


https://www.destentor.nl/harderwijk/stadsmuseum-harderwijk-opent-de-deur-voor-zorgmedewerkers~a3508d01d/

Views: 3.625
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Coronapatiënten in ziekenhuis St Jansdal mogen bezoek ontvangen
Dronten - Ziekenhuis St Jansdal heeft een nieuwe bezoekregeling voor coronapatiënten. Vanaf zaterdag 25 april mogen
patiënten waarbij het virus is vastgesteld (of met een verdenking erop) bezoek ontvangen. ,,Om te voorkomen dat we te...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67945714/coronapatienten-in-ziekenhuis-st-jansdal-mogen-bezoekontvangen.html

Virtuele dolfijnen en stranden tegen stress in zorg
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal zet virtual reality-brillen in om stress bij zorgmedewerkers te verminderen. Het ziekenhuis,
met vestigingen in Lelystad en Harderwijk, laat medewerkers via de brillen bewegende natuurbeelden zien. “Zij zwemmen
tussen dolfijnen of zitten op het strand aan een kabbelende zee. De beelden...
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https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67934187/virtuele-dolfijnen-en-stranden-tegen-stress-in-zorg.html

Twaalf koninklijke onderscheidingen in gemeente Nunspeet
NUNSPEET - Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om elf inwoners van de gemeente Nunspeet te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de koninklijke
onderscheidingen vanwege de coronamaatregelen niet in het gemeentehuis van Nunspeet kon plaatsvinden,
zijn de betrokkenen vrijdagmorgen door […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2446676/Twaalf-koninklijke-onderscheidingen-in-gemeente-Nunspeet

Views: 4.992
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Elf Nunspeters en één Doornspijker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sandra Veltmaat

[…] Militaire Tehuizen), bestuurslid Vereniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet (CNS),
gastvrouw in het St. Jansdal in Harderwijk, voor de Protestantse Gemeente Nunspeet en de Protestants
Christelijk Ouderenbond (PCOB), afdeling Nunspeet. Ze ondersteunt op diverse manieren haar
schoonmoeder (93 jaar). Arie van de Weerd (77) gaf - naas
 https://www.destentor.nl/nunspeet/elf-nunspeters-en-een-doornspijker-benoemd-tot-lid-in-de-orde-van-oranjenassau~a1e83474/

Views: 3.628
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Relinde Weil loopt mee op OK St Jansdal [video]
Harderwijk - Door de coronacrisis veranderde er ook veel op de OK. Zo is een groot gedeelte van het OK-complex
omgebouwd tot intensive care. Bestuursvoorzitter Relinde Weil vertelt in dit filmpje wat er nog meer veranderd is en hoe
de spoedzorg bleef draaien. Ook kijkt zij voorzichtig naar de toekomst.
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https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67925530/relinde-weil-loopt-mee-op-ok-st-jansdal-video.html

Koninklijke Onderscheidingen Nunspeet dit jaar telefonisch ‘uitgereikt’
Een vreemde lintjesregen dit jaar. Dankzij de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te beperken, is er
dit jaar gekozen voor een lintjesregen op afstand. Burgemeester Breunis van de Weerd sprak telefonisch zijn dank
uit aan 12 personen. 11 inwoners uit de gemeente Nunspeet en 1 inwoner uit Elburg, voor wie het verkrijgen van
het lintje […]


https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/18253/koninklijke-onderscheidingen-nunspeet-dit-jaar-telefonisch-uitgereikt/

Views: 1.153
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VR-bril ontstresst zorgmedewerkers St Jansdal
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal is een pilot gestart in samenwerking met VRelax en Stichting Vrienden van St
Jansdal om met behulp van virtual reality-brillen spanning bij zorgmedewerkers te verminderen. Op de VR-brillen
staat een speciaal stressreductieprogramma. Hiermee is binnen een aantal dagen al sprake van een forse
daling van de spanning
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Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en
wat verder belangrijk is om te weten voor jou. donderdag 23 april 21:56 - Ziekenhuis Gelderse Vallei verrast
Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is donderdag verrast door de brandweer. Een mooi gebaar!  21:52 Toch weer […]

NEUTRAAL

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2446617/LIVEBLOG-Alles-over-het-coronavirus-van-23-april

Views: 4.992

Waardering over Schouten van der Velden, A.P., Ziekenhuis Ziekenhuis St Jansdal,
locatie Harderwijk - Harderwijk
★★★★★★★★★★ Vriendelijke ,duidelijke persoon. Neemt alle tijd voor de patiënt. Geeft zeer goede uitleg over de
toekomstige behandeling.
 https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/chirurg-schouten-van-der-velden-a-p-311011/waardering/vriendelijkeduidelijke-ac9c5381bf3f3fe7ab1b61b1dc307313
Views: 4.962

Ziekenhuis zet VR in om stress te verminderen bij medewerkers Ziekenhuis St Jansdal in Flevoland zet virtual reality-brillen
in om stress bij zorgmedewerkers te verminderen. Het ziekenhuis laat medewerkers via de brillen bewegende
natuurbeelden zien. "Ze zwemmen tussen dolfijnen of zitten op het strand aan een kabbelende zee […]


https://nos.nl/liveblog/2331424-merkel-dit-is-nog-maar-het-begin-mogelijk-toch-bonus-voor-topman-air-france-klm.html

Virtuele dolfijnen en stranden tegen stress in zorg
Ziekenhuis St Jansdal zet virtual reality-brillen in om stress bij zorgmedewerkers te verminderen. Het ziekenhuis, met
vestigingen in Lelyst...


https://drimble.nl/regio/flevoland/67917047/virtuele-dolfijnen-en-stranden-tegen-stress-in-zorg.html

Virtuele dolfijnen en stranden tegen stress in zorg - Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal zet virtual reality-brillen in om stress bij zorgmedewerkers te verminderen. Het ziekenhuis, met
vestigingen in Lelystad en Harderwijk, laat medewerkers via de brillen bewegende natuurbeelden zien.


https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2276910/virtuele-dolfijnen-en-stranden-tegen-stress-in-zorg-omroep-flevoland

Virtuele dolfijnen en stranden tegen stress in zorg
Ziekenhuis St Jansdal zet virtual reality-brillen in om stress bij zorgmedewerkers te verminderen. Het ziekenhuis, met
vestigingen in Lelystad en Harderwijk, laat medewerkers via de brillen bewegende natuurbeelden zien. “Zij zwemmen
tussen dolfijnen of zitten op het strand aan een kabbelende zee. De beelden en geluiden zijn zeer rustgevend”, […]
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LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 23 april
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https://flevopost.nl/artikel/1099716/vr-bril-ontstresst-zorgmedewerkers-st-jansdal.html

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/virtuele-dolfijnen-en-stranden-tegen-stress-in-zorg/3472523

St Jansdal zet VR-bril in voor stressreductie bij zorgmedewerkers
Harderwijk - 23 april 2020 Al langere tijd is bekend dat zorgmedewerkers door meerdere factoren fors overbelast zijn. In
deze tijd vraagt het coronavirus nog meer van de zorgprofessionals. Zij lopen een verhoogd risico op overspanning en
burn-out. Aan de werkomstandigheden is helaas niet altijd iets te doen, maar...


https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67916926/st-jansdal-zet-vr-bril-in-voor-stressreductie-bij-zorgmedewerkers.html
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St Jansdal zet VR-bril in voor stressreductie bij zorgmedewerkers
[…] Aan de werkomstandigheden is helaas niet altijd iets te doen, maar aan de manier van omgaan met spanningen wel.
Ziekenhuis St Jansdal is daarom een pilot gestart in samenwerking met VRelax en Stichting Vrienden van St Jansdal om
met behulp van virtual reality-brillen spanning bij medewerkers te verminderen.
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St Jansdal zet VR-bril in voor stressreductie bij zorgmedewerkers
Aalt Guliker

[…] Aan de werkomstandigheden is helaas niet altijd iets te doen, maar aan de manier van omgaan met
spanningen wel. Ziekenhuis St Jansdal is daarom een pilot gestart in samenwerking met VRelax en Stichting
Vrienden van St Jansdal om met behulp van virtual reality-brillen spanning bij medewerkers te verminderen.
Op de VR-brillen staat een speciaal […]
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https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-zet-vr-bril-in-voor-stressreductie-bij-zorgmedewerkers/

St Jansdal zet VR-bril in voor stressreductie bij zorgmedewerkers
Ely Hackmann

[…] Aan de werkomstandigheden is helaas niet altijd iets te doen, maar aan de manier van omgaan met spanningen
wel. Ziekenhuis St Jansdal is daarom een pilot gestart in samenwerking met VRelax en Stichting Vrienden van St
Jansdal om met behulp van virtual reality-brillen spanning bij medewerkers te verminderen. Op de VR-brillen staat een
speciaal […]
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https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2276601/st-jansdal-zet-vr-bril-in-voor-stressreductie-bij-zorgmedewerkers

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144528/st-jansdal-zet-vr-bril-in-voor-stressreductie-bij-zorgmedewerkers/

Views: 1.352

Survivalrun en Zwaan Buitensport schenken 200 shirts aan ziekenhuis Lelystad DeDrontenaar.nl
DRONTEN - Stichting Dronterland Survivalrun en de firma Zwaan Buitensport hebben tweehonderd shirts overhandigd aan
ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. De stichting had vorig jaar shirts over en diverse survivalaars hebben eigen shirts
beschikbaar gesteld.
 https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2274702/survivalrun-en-zwaan-buitensport-schenken-200-shirts-aan-ziekenhuislelystad-dedrontenaar-nl

NEUTRAAL

Arend Jan Poelarends benoemd tot lid Raad van Bestuur St Jansdal

22/04/2020
Dronten - Arend Jan Poelarends treedt per 1 mei toe tot de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal, dat vestigingen
16:28
heeft in onder andere Harderwijk, Lelystad en Dronten. Samen met Relinde Weil (voorzitter) en Leonie Boven (lid) is er nu
1 week geleden sprake van een driehoofdige Raad van Bestuur.
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67883529/arend-jan-poelarends-benoemd-tot-lid-raad-van-bestuur-stjansdal.html

NEUTRAAL

St Jansdal benoemt nieuwe bestuurder

22/04/2020
Arend Jan Poelarends treedt toe tot de raad van bestuur van St Jansdal. Momenteel is hij binnen het ziekenhuis werkzaam
16:13
als directeur financiën. Begin dit jaar besloot St Jansdal de rvb, tot op heden bestaande uit voorzitter Relinde Weil en lid
1 week geleden Leonie Boven te breiden. Per 1 mei worden zij aangevuld met Arend Jan Poelarends, die sinds 2015 bij […]


POSITIEF

https://www.skipr.nl/nieuws/st-jansdal-benoemt-nieuwe-bestuurder/

Arend Jan Poelarends nieuw bestuurslid St. Jansdal

Carina van Aartsen
22/04/2020
15:40
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk besloot begin dit jaar de raad van bestuur uit te breiden. Tijdens de
1 week geleden selectieprocedure kwam Arend Jan Poelarends als beste naar voren. Hij zal op 1 mei starten in zijn nieuwe
functie als bestuurslid. Poelarends (45 jaar) is sinds januari 2015 Directeur Financiën van het St Jansdal.
Daarnaast stuurde hij de […]


https://www.skipr.nl/nieuws/arend-jan-poelarends-nieuw-bestuurslid-st-jansdal/
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Arend Jan Poelarends benoemd tot lid Raad van Bestuur St Jansdal

22/04/2020
Harderwijk - Arend Jan Poelarends treedt per 1 mei toe tot de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal, dat
14:30
vestigingen heeft in onder andere Harderwijk, Lelystad en Dronten. Samen met Relinde Weil (voorzitter) en
1 week geleden Leonie Boven (lid) is er nu sprake van een driehoofdige Raad van Bestuur. Begin dit jaar is tot uitbreiding van de
Raad van Bestuur […]


NEUTRAAL

https://flevopost.nl/artikel/1099340/arend-jan-poelarends-benoemd-tot-lid-raad-van-bestuur-st-jansdal.html

Views: 568

St Jansdal benoemt nieuwe bestuurder

22/04/2020
Arend Jan Poelarends treedt toe tot de raad van bestuur van St Jansdal. Momenteel is hij binnen het ziekenhuis werkzaam
14:13
als directeur financiën.
1 week geleden
 https://zorgnieu.ws/st-jansdal-benoemt-nieuwe-bestuurder/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stjansdal-benoemt-nieuwe-bestuurder

NEUTRAAL

Arend Jan Poelarends nieuw bestuurslid St Jansdal

22/04/2020
Arend Jan Poelarends begint op 1 mei als bestuurder bij St Jansdal.
13:40
1 week geleden  https://zorgnieu.ws/arend-jan-poelarends-nieuw-bestuurslid-st-jansdal/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arend-jan-poelarends-nieuw-bestuurslid-st-jansdal
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Arend Jan Poelarends in Raad van Bestuur Ziekenhuis St Jansdal

Ely Hackmann
22/04/2020
12:56
HARDERWIJK – Per 1 mei a.s. zal Arend Jan Poelarends RA toetreden tot de Raad van Bestuur van ziekenhuis St
1 week geleden Jansdal. Begin dit jaar is tot uitbreiding van de Raad van Bestuur besloten en is de selectieprocedure gestart.
Doordat alle energie de afgelopen periode nodig was voor de Corona-crisis, is met de communicatie over de
invulling gewacht […]
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https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144487/arend-jan-poelarends-in-raad-van-bestuur-ziekenhuis-st-jansdal/

Views: 1.148

Traumahelikopter brengt patiënt van Duitsland naar St. Jansdal Ziekenhuis

Hardnieuws
22/04/2020
10:45
HARDERWIJK - Dinsdagavond 21 april rond 20.20 uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal Ziekekenhuis
1 week geleden aan de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk. Een patiënt die in een ziekenhuis in Duitsland is behandeld werd
overgevlogen naar het ziekenhuis in Harderwijk....
 https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/207635/202004/traumahelikopter-brengt-pati%C3%ABnt-van-duitsland-naar-stjansdal-ziekenhuis

NEUTRAAL

Gemist - Sportieve t-shirts voor zorgpersoneel st Jansdal - Omroep Flevoland

22/04/2020
IC-personeel van het ziekenhuis in Lelystad krijgt straks t-shirts van de sporters van de Dronterland Survival Run en van
10:43
Zwaan Buitensport.
1 week geleden
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2272689/gemist-sportieve-t-shirts-voor-zorgpersoneel-st-jansdal-omroep-flevoland
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Medicamus werkt aan afschalen huisartsenzorg corona

Ingrid Willems
22/04/2020
06:00
[…] Volgens Ekkelenkamp kunnen de huisartsen het werk in de tijdelijke coronahuisartsenpost bij ziekenhuis
1 week geleden St Jansdal, die voor coronapatiënten is bedoeld, prima aan. ,,Je ziet dat het aantal mensen met klachten
afneemt. We kijken of er een mogelijkheid is om deze extra post weer weg te kunnen halen.” Toekomst De
tijdelijke extra post staat er […]


NEUTRAAL

https://www.destentor.nl/veluwe/medicamus-werkt-aan-afschalen-huisartsenzorg-corona~a68bdbc9/

Views: 3.656

Traumahelikopter landt bij het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk

22/04/2020
HARDERWIJK - Dinsdagavond 21 april rond 20.20 uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal Ziekenhuis aan
00:31
de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk.
1 week geleden
 https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2271584/traumahelikopter-landt-bij-het-st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk
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Samen werken voor onze kwetsbare inwoners

22/04/2020
Tijdens de coronacrisis is een netwerksamenwerking van GezondVeluwe onmisbaar voor de kwetsbare inwoners in de
00:00
Harderwijker en Veluwse samenleving. Ziekenhuis St. Jansdal, huisartsencoöperatie Medicamus, Icare, ZorgDat, de thuis1 week geleden en verpleegzorg en de gemeente weten elkaar te vinden en te verbinden. Gezamenlijk pakt dit netwerk de zorg en […]


https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/samen-werken-voor-onze-kwetsbare-inwoners_36517.html

