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Volgens mij is het Zuiderzee overgenomen door t st. Jansdal in Harderwijk. 22 km rijden
10:37
19 uur geleden  https://www.nu.nl/economie/6035010/rapport-iedereen-zat-fout-bij-het-faillissement-van-mc-ziekenhuizen.html
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Ook streep door open dag ziekenhuis vanwege coronavirus
OmroepGelderland.nl

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft de open dag op zaterdag 21 maart uitgesteld. De reden is de toenemende kans
op verdere uitbreiding...
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Coronavirus: Ziekenhuis St Jansdal stelt open dag uit
Harderwijk - De raad van bestuur van het Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk heeft besloten de open dag op zaterdag 21
maart aanstaande uit te stellen. De reden is de toenemende kans op verdere uitbreiding van het coronavirus en de
daarbij behorende verantwoordelijkheid voor de gezondheid van patiënten, medewerkers...
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In verband met het coronavirus gaat de open dag van het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal op zaterdag 21 maart niet
door. Het besmettingsgevaar is te groot. Daarnaast wil het ziekenhuis de werkdruk niet groter maken dan die nu al is.


NEUTRAAL

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25321307

Ook streep door open dag ziekenhuis vanwege coronavirus
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft de open dag op zaterdag 21 maart uitgesteld. De reden is de
toenemende kans op verdere uitbreiding van het coronavirus. Volgens het ziekenhuis bezoeken elk jaar duizenden
mensen de open dag. 'Om zoveel mensen op een evenement bij elkaar te brengen zou op dit moment onverstandig zijn
[…]
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ook-streep-door-open-dag-ziekenhuis-vanwege-coronavirus/3412703

St Jansdal Harderwijk schrapt open dag vanwege corona
In verband met het coronavirus gaat de open dag van het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal op zaterdag 21 maart niet
door. Het besmettingsgevaar is te groot. Daarnaast wil het ziekenhuis de werkdruk niet groter maken dan die nu al is.


https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2164390/st-jansdal-harderwijk-schrapt-open-dag-vanwege-corona

St Jansdal Harderwijk schrapt open dag vanwege corona
Olger Koopman

In verband met het coronavirus gaat de open dag van het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal op zaterdag 21
maart niet door. Het besmettingsgevaar is te groot. Daarnaast wil het ziekenhuis de werkdruk niet groter
maken dan die nu al is. De open dag is een traditie die gewoonlijk door duizenden mensen wordt bezocht.
Hoe jammer het bestuur van het […]
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66710999/coronavirus-ziekenhuis-st-jansdal-stelt-open-dag-uit.html

St Jansdal Harderwijk schrapt open dag vanwege corona (De Stentor Veluwe)
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http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/ook-streep-door-open-dag-ziekenhuis-vanwege-coronavirus

https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-harderwijk-schrapt-open-dag-vanwege-corona~af3fb76b/

Views: 3.555

Ziekenhuizen Harderwijk en Deventer schrappen open dagen vanwege corona
Olger Koopman

[…] Het gevaar op besmetting is volgens de ziekenhuizen te groot. In het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal
en het Deventer Ziekenhuis zou de open dag op zaterdag 21 maart gehouden worden. Behalve dat het
besmettingsgevaar te groot is willen de ziekenhuizen de werkdruk niet groter maken dan die nu al is. De
open dag is een traditie die gewoonlijk […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuizen-harderwijk-en-deventer-schrappen-open-dagen-vanwegecorona~af3fb76b/
Views: 3.555

Berichten

NEUTRAAL

03/03/2020
16:44
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

03/03/2020
16:43
2 dagen
geleden

2

Ook streep door open dag ziekenhuis vanwege coronavirus
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft de open dag op zaterdag 21 maart uitgesteld. De reden is de
toenemende kans op verdere uitbreiding van het coronavirus.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66708608/ook-streep-door-open-dag-ziekenhuis-vanwegecoronavirus.html

Coronavirus: Ziekenhuis St Jansdal stelt open dag uit
Aalt Guliker

De raad van bestuur van het Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk heeft besloten de open dag op zaterdag 21
maart aanstaande uit te stellen. De reden is de toenemende kans op verdere uitbreiding van het coronavirus
en de daarbij behorende verantwoordelijkheid voor de gezondheid van patiënten, medewerkers en
bezoekers. De ervaring leert dat duizenden […]
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https://www.nijkerkerveen.org/coronavirus-ziekenhuis-st-jansdal-stelt-open-dag-uit/

Ook streep door open dag ziekenhuis vanwege coronavirus
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft de open dag op zaterdag 21 maart uitgesteld. De
reden is de toenemende kans op verdere uitbreiding van het coronavirus. Volgens het ziekenhuis bezoeken
elk jaar duizenden mensen de open dag. 'Om zoveel mensen op een evenement bij elkaar te brengen zou
op dit moment onverstandig zijn […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439107/Ook-streep-door-open-dag-ziekenhuis-vanwege-coronavirus
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Ziekenhuis St Jansdal stelt open dag uit
Harderwijk - De raad van bestuur van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft besloten de open dag op
zaterdag 21 maart uit te stellen. De reden is de toenemende kans op verdere verspreiding van het coronavirus
en de daarbij behorende verantwoordelijkheid voor de gezondheid van patiënten, medewerkers en bezoekers
[…]
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https://flevopost.nl/artikel/1088262/ziekenhuis-st-jansdal-stelt-open-dag-uit.html

Views: 536

Zoek op de site van provincie en gemeente naar ‘corona’ en je krijgt: „0 gevonden
resultaten”
[…] ” Mensen die vermoeden besmet te zijn, krijgen van St Jansdal het volgende advies: „Als u in Nederland
verkouden bent of longklachten heeft, hoeft u zich meestal geen zorgen te maken dat u het nieuwe
coronavirus heeft. De kans is veel groter dat u gewoon griep heeft of een ander verkoudheidsvirus. Neem bij
vragen of twijfel telefonisch contac
 https://dedrontenaar.nl/algemeen/zoek-op-de-site-van-provincie-en-gemeente-naar-corona-en-je-krijgt-0-gevondenresultaten
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Zo bereidt Harderwijk zich voor op het coronavirus
Nicole Berkouwer

[…] Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is al voorbereid op het
onderzoeken en behandelen van patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Op staat vermeld: “Als
je longklachten hebt, raadpleeg dan eerst je huisarts. Bij een doorverwijzing naar St Jansdal word je onderzocht
en ondervraagd over de […]
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https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/zo-bereidt-harderwijk-eo-zich-voor-op-het-coronavirus~76300/

Views: 13.057

Over ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal

In ziekenhuis St Jansdal staan deskundige en enthousiaste medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers
voor u klaar. Zij bieden u persoonlijke aandacht. Kiest u voor Ziekenhuis St Jansdal? Dan kiest u voor betrouwbare
zorg, kwaliteit en gastvrijheid. Want wij zeggen heel eenvoudig: Je zorgt voor elkaar! In deze nieuwe video
vertellen […]


http://youtube.com/watch?v=TbBTCFC9MKA
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Werken bij Ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal

In deze video vertellen trotse medewerkers hoe het is om bij Ziekenhuis St Jansdal te werken. Betrouwbaar,
betrokken en bekwaam. Dat zijn de kernwaarden van het St Jansdal. Wij staan bekend om onze persoonlijke en
gastvrije benadering van patiënten en medewerkers. We zijn ook een ziekenhuis waar naar jouw ideeën
geluisterd wordt […]
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St. Jansdal opent virtuele speeltuin voor kinderen
Kinderen die op de spoedeisende hulp of kinderafdeling opgenomen zijn zetten een VR-bril op zijn kunnen elkaar dan
online, in een virtuele speeltuin, zien en samen spelen. Het is dan ook vooral bedoeld voor kinderen die op hun kamer
moeten blijven of aan het bed gekluisterd zijn,...


NEGATIEF

http://youtube.com/watch?v=jeDak1j1rRM

https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/66588093/st-jansdal-opent-virtuele-speeltuin-voor-kinderen.html

St. Jansdal opent virtuele speeltuin voor kinderen

27/02/2020
In het St. Jansdal ziekenhuis kunnen kinderen daar daar opgenomen zijn voortaan vanaf hun bed virtueel buiten
00:00
spelen. Daarvoor krijgt het ziekenhuis, als gift, zes VR-brillen van Playground VR. Op 24 februari werd de
1 week geleden allereerste VR-bril in het ziekenhuis in ontvangst genomen door kinderburgemeester Isabelle Hoeve en patiënt
Caitlyn Huigen […]
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https://www.icthealth.nl/nieuws/st-jansdal-opent-virtuele-speeltuin-voor-kinderen/

Ons lichaam is geen staatseigendom

Johan Boeijenga
26/02/2020
11:30
[…] Dat is geen geschenk, maar diefstal. De auteur is sedationist in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk
1 week geleden en medewerker aan de site www.RMU.nu/gewetensbezwaar.


http://www.rd.nl/opinie/ons-lichaam-is-geen-staatseigendom-1.1635101

Views: 358

