
Berichten
Pas weer knuffelen als coronaregels zijn opgeheven
Harderwijk - Op de voorpagina van de krant van 13 januari wordt het nieuws gebracht van het eerste
toegediende vaccin in ziekenhuis St Jansdal. De primeur was voor IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Zij
doet de volgende uitspraak: “Het is heel fijn dat ik nu gevaccineerd ben. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor
de mensen om mij heen […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1037083/pas-weer-knuffelen-als-coronaregels-zijn-opgeheven

Harderwijkse primeurs: stemmen vanuit je auto en per post
[…] Zo zijn er dit jaar geen stembureaus in het St Jansdal-ziekenhuis en in zorgcentrum Randmeer. Ook vallen
dit jaar de stembureaus De Rank, Leger des Heils, De Roef, Fontanus en Walstein af. De Roef, waar altijd twee
stembureaus waren ondergebracht, wordt gesloopt, om plaats maken voor een nieuw gebouw. De stemlokalen
worden nu ondergebracht in de […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/harderwijkse-primeurs-stemmen-vanuit-je-auto-en-per-post

Relinde Weil moest middenin de coronacrisis haar St Jansdal dichtgooien: `We
schrokken ons rot van wat we zagen`
Het had het jaar van de waarheid moeten worden. Dit had het jaar moeten worden waarin ze aan Flevoland hadden
kunnen laten zien dat ze er voor ze waren. Relinde Weil (52), is nu vier en een half jaar bestuurder en directeur van
ziekenhuis St Jansdal. Ze moest eerst...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/73833470/relinde-weil-moest-middenin-de-coronacrisis-haar-st-jansdal-dichtgooien-we-
schrokken-ons-rot-van-wat-we-zagen.html

De loodzware coronamaanden van St Jansdal-directeur Relinde Weil: ‘Natuurlijk kom
je weleens vloekend en huilend binnen’
Phaedra Werkhoven
[…] Relinde Weil (52), is nu vier en een half jaar bestuurder en directeur van ziekenhuis St Jansdal. Ze moest
eerst het failliete ziekenhuis MC Zuiderzee doorstarten en kreeg daarna ook nog twee zware coronagolven
over zich heen. Het was een jaar van grote ups en diepe downs. ,,Het is moeilijk, maar het went. Raar hè?”
Relinde Weil kijkt […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/de-loodzware-coronamaanden-van-st-jansdal-directeur-relinde-weil-natuurlijk-kom-je-
weleens-vloekend-en-huilend-binnen~a2cfe574/
Views: 3.680

'Dat we zo ver zijn gekomen, in dit beschaafde land'
Phaedra Werkhoven
[…] Het jaar waarin ze aan Flevoland hadden kunnen laten zien dat ze er zijn. Relinde Weil (52), is nu vier en een
half jaar bestuurder en directeur van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ze moest eerst het failliete ziekenhuis
MC Zuiderzee doorstarten en kreeg daarna ook nog twee zware coronagolven over zich heen. Het was een jaar
van grote ups en

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20210109-12571906 - de Stentor

Relinde Weil, bestuursvoorzitter St Jansdal: 'De wedstrijd van je leven wordt
gespeeld, dan kun je niet naar huis'
We spraken elkaar al eerder, half oktober, toen St Jansdal ook alweer 'bommetje vol' met coronapatiënten lag. In
de bestuurskamer bovenin ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zaten we aan de tafel waar alles gebeurde. Waar
de besprekingen waren tot 's avonds laat over de overname van MC Zuiderzee, maar waar ze ook zat tijdens de
crisis rond het […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20210109-12571907 - de Stentor

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie
Nunspeet - St Jansdal is op donderdag 7 januari begonnen met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan
van de COVID-zorg...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73800468/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie.html
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Slimme medicatiekasten [video]
St. Jansdal Harderwijk | Video plaatste op 8 januari 2021 het volgende bericht op hun website: 'Slimme medicatiekasten
[video]. Harderwijk - Omnicell kasten in St Jansdal...'

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/73796101/slimme-medicatiekasten-video.html

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Zeewolde - St Jansdal is donderdag 7 januari gestart met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van de
COVID-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/73792025/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-
19.html

Coronavaccinatie van start in Flevoziekenhuis voor beperkte groep medewerkers in
acute zorg
Almere - Net als ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, is het Almeerse Flevoziekenhuis donderdag gestart met het
vaccineren van medewerkers tegen het coronavirus. Driehonderd vaccins Op basis van de criteria opgesteld
door het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zijn er 300 vaccins beschikbaar gesteld voor het
Flevoziekenhuis […]

  https://flevopost.nl/artikel/1146359/coronavaccinatie-van-start-in-flevoziekenhuis-voor-beperkte-groep-medewerkers-in-
acute-zorg.html
Views: 684

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen corona
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal is donderdag begonnen met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan
van de Covid-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/73782531/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-corona.html

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Aalt Guliker
St Jansdal begint vandaag met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van de COVID-zorg.
De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Op verzoek van de ziekenhuizen
heeft minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt aantal vaccins vervroegd beschikbaar gesteld voor
medewerkers op de intensive care, de […]

  https://www.nijkerkerveen.org/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19/

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
HARDERWIJK - St Jansdal is donderdag begonnen met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie
staan van de COVID-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Op
verzoek van de ziekenhuizen heeft minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt aantal vaccins vervroegd
beschikbaar gesteld voor medewerkers op de

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6700639/Eerste-zorgverleners-St-Jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-COVID-19
Views: 5.552

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Ermelo - St Jansdal begint vandaag met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van de COVID-zorg...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73779784/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-
covid-19.html

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen corona
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal is donderdag begonnen met het vaccineren van medewerkers die
in de frontlinie staan van de Covid-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda
Mensink. Kritische afdelingen Op verzoek van de ziekenhuizen heeft minister Hugo de Jonge van VWS een
beperkt aantal vaccins vervroegd

  https://flevopost.nl/artikel/1146356/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-corona.html  Views: 680
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Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
HARDERWIJK - St Jansdal begint vandaag met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van de
COVID-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Op verzoek van de
ziekenhuizen heeft minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt aantal vaccins vervroegd beschikbaar
gesteld voor medewerkers op de […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/nieuwsflits/1036063/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-
covid-19

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Erik Elbers
St Jansdal is donderdag begonnen met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van de COVID-
zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Op verzoek van de
ziekenhuizen heeft minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt aantal vaccins vervroegd beschikbaar gesteld
voor medewerkers op de intensive […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19/

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Ely Hackmann
HARDERWIJK – St Jansdal begint vandaag met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van
de COVID-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Op verzoek van
de ziekenhuizen heeft minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt aantal vaccins vervroegd beschikbaar
gesteld voor medewerkers op de […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/151711/eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19/
Views: 1.235

Coronapatiënten van Sint-Jansdal Harderwijk naar Isala Zwolle
Harderwijk - Vandaag heeft het Team verkeer Twente de begeleiding geregeld van een transport van coronapatiënten. De
patiënten moesten vanaf het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk naar het Isala ziekenhuis in Zwolle en het Antonius
ziekenhuis in Sneek worden overgebracht. De patiënten werden vervoerd in een speciaal...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/73773416/coronapatienten-van-sint-jansdal-harderwijk-naar-isala-
zwolle.html

Coronapatiënten van Sint-Jansdal Harderwijk naar Isala Zwolle
Zwolle - Vandaag heeft het Team verkeer Twente de begeleiding geregeld van een transport van coronapatiënten. De
patiënten moesten vanaf het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk naar het Isala ziekenhuis in Zwolle en het Antonius
ziekenhuis in Sneek worden overgebracht. De patiënten werden vervoerd in een speciaal...

  https://drimble.nl/regio/overijssel/zwolle/73773415/coronapatienten-van-sint-jansdal-harderwijk-naar-isala-zwolle.html

Coronapatiënten per bus van St. Jansdal naar Isala
Zwolle – Vandaag heeft het Team verkeer Twente de begeleiding geregeld van een transport van
coronapatiënten. De patiënten moesten vanaf het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk naar het Isala
ziekenhuis in Zwolle en het Antonius ziekenhuis in Sneek worden overgebracht. De patiënten werden
vervoerd in een speciaal daarvoor beschikbaar […]

  https://www.rtvfocuszwolle.nl/coronapatienten-per-bus-van-st-jansdal-naar-isala/amp/

Dankbare taak bij begeleiding van coronapatiënten
Erik Elbers
Woensdag heeft het team van politie verkeer Twente een dankbare taak mogen volbrengen bij begeleiding van
coronapatiënten. De patiënten moesten vanaf het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk naar het Isala ziekenhuis in
Zwolle en het Antonius ziekenhuis in Sneek worden overgebracht. De Patiënten werden vervoerd in een speciaal
daarvoor […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/dankbare-taak-bij-begeleiding-van-coronapatienten/
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Alle ziekenhuizen vaccineren vandaag tegen corona, maar er zijn niet genoeg vaccins
[…] verdeelsleutel op basis van het aantal IC-bedden en het aantal COVID-kliniekbedden", bevestigt ook het Netwerk
Acute Zorg regio Zwolle, waar St Jansdal in Harderwijk en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen onder vallen.
Het gaat daarom om verpleegkundigen en artsen die structureel zijn ingeroosterd op de IC, SEH, COVID-afdelingen en […]

  https://www.rtvarnhem.nl/nieuws/6697097-alle-ziekenhuizen-vaccineren-vandaag-tegen-corona-maar-er-zijn-niet-
genoeg-vaccins

Alle ziekenhuizen vaccineren vandaag tegen corona, maar er zijn niet genoeg vaccins
Omroep Gelderland
[…] verdeelsleutel op basis van het aantal IC-bedden en het aantal COVID-kliniekbedden", bevestigt ook het
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, waar St Jansdal in Harderwijk en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen onder vallen. Het gaat daarom om verpleegkundigen en artsen die structureel zijn ingeroosterd op
de IC, SEH, COVID-afdelingen en […]

  https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6697097-alle-ziekenhuizen-vaccineren-vandaag-tegen-corona-maar-er-zijn-niet-
genoeg-vaccins

Alle ziekenhuizen vaccineren vandaag tegen corona, maar er zijn niet genoeg vaccins
[…] verdeelsleutel op basis van het aantal IC-bedden en het aantal COVID-kliniekbedden", bevestigt ook het
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, waar St Jansdal in Harderwijk en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen onder vallen. Het gaat daarom om verpleegkundigen en artsen die structureel zijn ingeroosterd op
de IC, SEH, COVID-afdelingen en […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6697097/Alle-ziekenhuizen-vaccineren-vandaag-tegen-corona-maar-er-zijn-
niet-genoeg-vaccins
Views: 5.552

Eerste zorgverleners St Jansdal Harderwijk krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Ziekenhuis St Jansdal begint vandaag met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van de
COVID-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Op verzoek van de
ziekenhuizen heeft minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt aantal vaccins vervroegd beschikbaar gesteld
voor medewerkers op de […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/eerste-zorgverleners-st-jansdal-harderwijk-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie
Ermelose Yolanda Mensink krijgt eerste prik ERMELO - Ziekenhuis St Jansdal is vandaag begonnen met het vaccineren
van medewerkers die in de frontlinie staan van de COVID-zorg. De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige
Yolanda Mensink uit Ermelo. Op verzoek van de ziekenhuizen heeft minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt […]

  https://ermelovannu.nl/actueel/10254-eerste-zorgverleners-st-jansdal-krijgen-vaccinatie

Eerste zorgverleners St Jansdal krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Ziekenhuis St Jansdal begint vandaag met het vaccineren van medewerkers die in de frontlinie staan van de COVID-zorg.
De allereerste prik ging in de arm van IC-verpleegkundige Yolanda Mensink. Op verzoek van de ziekenhuizen heeft
minister Hugo de Jonge van VWS een beperkt aantal vaccins vervroegd beschikbaar gesteld voor medewerkers op de […]

  https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=26280

Team verkeer Twente begeleidt transport coronapatiënten van Harderwijk naar
Zwolle
112-Overijssel
ZWOLLE – Vandaag heeft het Team verkeer Twente de begeleiding geregeld van een transport van
coronapatiënten. De patiënten moesten vanaf het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk naar het Isala ziekenhuis
in Zwolle en het Antonius ziekenhuis in Sneek worden overgebracht. De patiënten werden vervoerd in een
speciaal daarvoor beschikbaar […]

  https://www.112-ov.nl/112-zwolle/team-verkeer-twente-begeleidt-transport-coronapatienten-van-harderwijk-naar-zwolle/
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Joshua Baruch

Ik zit eigenlijk nog te wachten op een antwoord op een reactie bij een ander filmpje van Omroep Gelderland over
het St Jansdal, wanneer heeft U die klaar? Ik snap natuurlijk dat U druk hebt met Uw prachtige teksten die mijn
hart doen warmen. En dat er veel, *heel veel*, mensen zijn die het grotere plaatje niet zien. Het bestaan van Uw
genie en […]

  http://youtube.com/watch?v=OBlEhmzMszc&lc=UgzqvvLgspjH8UP7YE54AaABAg

Eerste vaccinaties bij Isala aan zorgmedewerkers gegeven
dewolden
[…] ’ *ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen. In onze ROAZ-regio zitten 5 ziekenhuizen; Isala,
Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) en
Saxenburgh Medisch Centrum (Hardenberg).

  https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/36419/eerste-vaccinaties-bij-isala-aan-zorgmedewerkers-gegeven/
Views: 1.254

Eerste vaccinaties bij Isala aan zorgmedewerkers gegeven
[…] ’ *ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen. In onze ROAZ-regio zitten 5 ziekenhuizen; Isala,
Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) en
Saxenburgh Medisch Centrum (Hardenberg).

  https://meppel.nieuws.nl/nieuws/19001/eerste-vaccinaties-bij-isala-aan-zorgmedewerkers-gegeven/
Views: 1.254

Isala kan beginnen met vaccineren
[…] De vaccins zijn gekoeld bij Isala geleverd en direct verder verspreid onder de ziekenhuizen in de regio: Gelre
ziekenhuizen, Deventer ziekenhuis, Isala, Ziekenhuis St Jansdal en Saxenburgh Medisch Centrum. De verdeling over deze
ziekenhuizen gaat via een landelijk afgesproken verdeelsleutel, op basis van het aantal IC bedden en het aantal Covid […]

  https://www.dvhn.nl/drenthe/meppel/Isala-kan-beginnen-met-vaccineren-26337054.html  Views: 4.298

Isala kan beginnen met vaccineren
[…] De vaccins zijn gekoeld bij Isala geleverd en direct verder verspreid onder de ziekenhuizen in de regio:
Gelre ziekenhuizen, Deventer ziekenhuis, Isala, Ziekenhuis St Jansdal en Saxenburgh Medisch Centrum. De
verdeling over deze ziekenhuizen gaat via een landelijk afgesproken verdeelsleutel, op basis van het aantal
bedden op de intensive care (IC

  https://meppelercourant.nl/artikel/1146112/isala-kan-beginnen-met-vaccineren.html  Views: 234

Isala kan beginnen met vaccineren
steenwijkercourant
[…] De vaccins zijn gekoeld bij Isala geleverd en direct verder verspreid onder de ziekenhuizen in de regio:
Gelre ziekenhuizen, Deventer ziekenhuis, Isala, Ziekenhuis St Jansdal en Saxenburgh Medisch Centrum. De
verdeling over deze ziekenhuizen gaat via een landelijk afgesproken verdeelsleutel, op basis van het aantal
bedden op de intensive care (IC

  https://steenwijkercourant.nl/artikel/1146112/isala-kan-beginnen-met-vaccineren.html  Views: 853

Eerste zorgverleners Isala krijgen vaccinatie tegen COVID-19
Regionieuws Hoogeveen
[…] ’ *ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen. In de ROAZ-regio zitten 5 ziekenhuizen; Isala,
Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) en
Saxenburgh Medisch Centrum (Hardenberg). foto: Isala

  https://regionieuwshoogeveen.nl/40733/eerste-zorgverleners-isala-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19/
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http://youtube.com/watch?v=OBlEhmzMszc&lc=UgzqvvLgspjH8UP7YE54AaABAg
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/36419/eerste-vaccinaties-bij-isala-aan-zorgmedewerkers-gegeven/
https://meppel.nieuws.nl/nieuws/19001/eerste-vaccinaties-bij-isala-aan-zorgmedewerkers-gegeven/
https://www.dvhn.nl/drenthe/meppel/Isala-kan-beginnen-met-vaccineren-26337054.html
https://meppelercourant.nl/artikel/1146112/isala-kan-beginnen-met-vaccineren.html
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1146112/isala-kan-beginnen-met-vaccineren.html
https://regionieuwshoogeveen.nl/40733/eerste-zorgverleners-isala-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19/


Eerste vaccins zorgpersoneel binnen bij Isala
Arjen Ten Cate
[…] Een deel ervan wordt verspreid bij ziekenhuizen in de regio, zoals het Deventer Ziekenhuis, St Jansdal, Saxenburgh
Medisch Centrum en Gelre Ziekenhuizen. Vanmiddag begint het prikken van zorgpersoneel. ZWOLLE Het verspreiden van
de vaccins - in dit geval van BioNtech/Pfizer - onder Nederlandse ziekenhuizen verloopt via een speciaal protocol […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20210106-12564412 - de Stentor

Eerste zorgverleners Isala ziekenhuis krijgen vaccinatie tegen COVID-19
112-Overijssel
[…] ’ *ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen. In onze ROAZ-regio zitten 5 ziekenhuizen; Isala,
Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk) en
Saxenburgh Medisch Centrum (Hardenberg).

  https://www.112-ov.nl/112-zwolle/eerste-zorgverleners-isala-ziekenhuis-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19/

Coronavaccins onder applaus aangekomen in Nijmegen, eerste prikken volgen snel
[…] In het St Jansdal in Harderwijk, bij de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en bij het SKB in
Winterswijk krijgen ze de vaccins ook woensdag binnen en beginnen ze donderdag met het vaccineren. Dat
geldt ook voor het CWZ, Ziekenhuis Rivierenland en de Gelderse Vallei in Ede. Waarom niet allemaal op
woensdag? Het Regionaal Overleg Acute […]

  https://rn7.nl/nieuws/coronavaccins-onder-applaus-aangekomen-in-nijmegen-eerste-prikken-volgen-snel

Corona-vaccins woensdagochtend gearriveerd bij Isala
[…] Daaronder vallen naast het Isala, het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn, het Deventer Ziekenhuis, Het St.
Jansdal in Harderwijk en Saxenburg in Hardenberg. Vanmiddag eerste prik Isala verwacht vanmiddag al de
eerste prikken te kunnen zetten. “We starten met de medewerkers die direct bij de COVID-zorg betrokken
zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de artsen […]

  https://www.rtvfocuszwolle.nl/corona-vaccins-woensdagochtend-gearriveerd-bij-isala/amp/

Coronavaccins onder applaus aangekomen in Nijmegen, eerste prikken volgen snel
[…] In het St Jansdal in Harderwijk, bij de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en bij het SKB in
Winterswijk krijgen ze de vaccins ook woensdag binnen en beginnen ze donderdag met het vaccineren. Dat
geldt ook voor het CWZ, Ziekenhuis Rivierenland en de Gelderse Vallei in Ede. Waarom niet allemaal op
woensdag? Het Regionaal Overleg Acute […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6696093/Coronavaccins-onder-applaus-aangekomen-in-Nijmegen-eerste-
prikken-volgen-snel
Views: 5.619

Coronavaccins onder applaus aangekomen in Nijmegen, eerste prikken volgen snel
Omroep Gelderland
[…] Zie ook: Het prikken gaat beginnen, maar wanneer ben jij aan de beurt? In het St Jansdal in Harderwijk, bij
de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en bij het SKB in Winterswijk krijgen ze de vaccins ook
woensdag binnen en beginnen ze donderdag met het vaccineren. Dat geldt ook voor het CWZ, Ziekenhuis
Rivierenland en de Gelderse Vallei in […]

  https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6696093-coronavaccins-onder-applaus-aangekomen-in-nijmegen-eerste-prikken-
volgen-snel

Coronavaccins gearriveerd: eerste prikken in Arnhem, Doetinchem en Nijmegen
[…] In het St Jansdal in Harderwijk, bij de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en bij het SKB in
Winterswijk krijgen ze de vaccins ook woensdag binnen en beginnen ze donderdag met het vaccineren. Dat
geldt ook voor het CWZ, Ziekenhuis Rivierenland en de Gelderse Vallei in Ede. Waarom niet allemaal op
woensdag? Het Regionaal Overleg Acute […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6696093/Coronavaccins-gearriveerd-eerste-prikken-in-Arnhem-Doetinchem-
en-Nijmegen
Views: 5.619
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https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20210106-12564412
https://www.112-ov.nl/112-zwolle/eerste-zorgverleners-isala-ziekenhuis-krijgen-vaccinatie-tegen-covid-19/
https://rn7.nl/nieuws/coronavaccins-onder-applaus-aangekomen-in-nijmegen-eerste-prikken-volgen-snel
https://www.rtvfocuszwolle.nl/corona-vaccins-woensdagochtend-gearriveerd-bij-isala/amp/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6696093/Coronavaccins-onder-applaus-aangekomen-in-Nijmegen-eerste-prikken-volgen-snel
https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/6696093-coronavaccins-onder-applaus-aangekomen-in-nijmegen-eerste-prikken-volgen-snel
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6696093/Coronavaccins-gearriveerd-eerste-prikken-in-Arnhem-Doetinchem-en-Nijmegen


Code zwart hangt boven de bedden
Margreet Fogteloo Meer
[…] De acute zorg gaat bovendien zoveel mogelijk door – er staan altijd een paar reservebedden voor klaar. Ze
namen vorige week patiënten over van het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk dat voor zestien uur de
spoedafdeling moest sluiten en waarvan het personeel dat moeilijke besluit zelfs de wereld in twitterde. ‘Behalve
persoonlijke veilighei

  https://www.groene.nl/artikel/code-zwart-hangt-boven-de-bedden
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