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Vogels nestelen in het gemeentehuis
[…] In Genemuiden exposeert zij van april tot mei en in St Jansdal van oktober t/m december in een grote
expositie. Ook is zij opgenomen in de Kunstroute van 19 en 20 september dit jaar. Vorig jaar werd zij, tijdens
haar eerste deelname, zeer goed bezocht. Tünde werkt ongeveer twintig uur per week aan haar schilderijen
en geeft ook weleens een […]
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Kunst im Hospital St Jansdal in Harderwijk
tatze2108

Im Winter 2020 stellen hier mehrere Künstlerinnen aus, was mich zu diesem Besuch inspiriert. Dabei u.a. Natalie
Schwarz, deren Werke ich zu Beginn dieses Videos zeige. Aber es werden noch viele andere Kunstwerke
gezeigt, die man in diesem Hause bewundern kann - sowohl in Dauerausstellungen als auch in Sonderschauen.
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[…] Tijdens de jaarwisseling werden vijftien vuurwerkslachtoffers behandeld op de spoed eisende hulp (SEH)
van ziekenhuis St. Jansdal en de Huisartsenpost. Bij de SEH kwam één slachtoffer uit Harderwijk, bij de
huisartsenpost ontbreken gegevens daarover.
https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/935968/geen-zorgelijk-beeld-vuurwerk-

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen neemt afscheid van keurmerken en lintjes
(De Stentor Apeldoorn)
Het Deventer Ziekenhuis en St Jansdal kondigden het vorig jaar al aan, nu stopt ook Gelre ziekenhuizen met keurmerken
en lintjes. Omdat bijna alle ziekenhuizen tal van zorgkeurmerken hebben, is de waarde ervan inmiddels verwaarloosbaar,
vinden de ziekenhuizen.
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http://youtube.com/watch?v=VgET5c_8xlQ

Geen zorgelijk beeld vuurwerk
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https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/937368/vogels-nestelen-in-het-gemeentehuis-

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25257882

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen neemt afscheid van keurmerken en lintjes
Zutphen - Het Deventer Ziekenhuis en St Jansdal kondigden het vorig jaar al aan, nu stopt ook Gelre ziekenhuizen met
keurmerken en lintjes. Omdat bijna alle ziekenhuizen tal van zorgkeurmerken hebben, is de waarde ervan inmiddels
verwaarloosbaar, vinden de ziekenhuizen.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/zutphen/66130585/gelre-ziekenhuizen-apeldoorn-en-zutphen-neemt-afscheid-vankeurmerken-en-lintjes.html

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen neemt afscheid van keurmerken en lintjes
Ingrid Willems

Het Deventer Ziekenhuis en St Jansdal kondigden het vorig jaar al aan, nu stopt ook Gelre ziekenhuizen met
keurmerken en lintjes. Omdat bijna alle ziekenhuizen tal van zorgkeurmerken hebben, is de waarde ervan
inmiddels verwaarloosbaar, vinden de ziekenhuizen. Het besluit betekent zeker niet dat het ziekenhuis de
teugels laat varen […]
 https://www.tubantia.nl/apeldoorn/gelre-ziekenhuizen-apeldoorn-en-zutphen-neemt-afscheid-van-keurmerken-enlintjes%7Eac87ac41/

NEUTRAAL

07/02/2020
11:41
6 dagen
geleden

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen neemt afscheid van keurmerken en lintjes
Ingrid Willems

Het Deventer Ziekenhuis en St Jansdal kondigden het vorig jaar al aan, nu stopt ook Gelre ziekenhuizen met
keurmerken en lintjes. Omdat bijna alle ziekenhuizen tal van zorgkeurmerken hebben, is de waarde ervan
inmiddels verwaarloosbaar, vinden de ziekenhuizen. Het besluit betekent zeker niet dat het ziekenhuis de
teugels laat varen […]
 https://www.destentor.nl/apeldoorn/gelre-ziekenhuizen-apeldoorn-en-zutphen-neemt-afscheid-van-keurmerken-enlintjes~ac87ac41/
Views: 3.440
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Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen neemt afscheid van keurmerken en lintjes
Ingrid Willems

Het Deventer Ziekenhuis en St Jansdal kondigden het vorig jaar al aan, nu stopt ook Gelre ziekenhuizen met
keurmerken en lintjes. Omdat bijna alle ziekenhuizen tal van zorgkeurmerken hebben, is de waarde ervan
inmiddels verwaarloosbaar, vinden de ziekenhuizen. Het besluit betekent zeker niet dat het ziekenhuis de
teugels laat varen […]
 https://www.ad.nl/apeldoorn/gelre-ziekenhuizen-apeldoorn-en-zutphen-neemt-afscheid-van-keurmerken-enlintjes%7Eac87ac41/
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Ambulance harderwijk A1 naar st jansdal
Stijn foppen

Ambulance harderwijk A1 naar st jansdal
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http://youtube.com/watch?v=fvNciA_1uJ4
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St Jansdal opent geriatrie-huiskamer in Lelystad

05/02/2020
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal Lelystad heeft een huiskamer geriatrie geopend. Kwetsbare ouderen kunnen daar in
14:02
huiselijke sfeer wachten op hun onderzoek.
1 week geleden
 https://drimble.nl/gezondheid/zorg/66087124/st-jansdal-opent-geriatrie-huiskamer-in-lelystad.html
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St Jansdal opent geriatrie-huiskamer in Lelystad

05/02/2020
Ziekenhuis St Jansdal Lelystad heeft een huiskamer geriatrie geopend. Kwetsbare ouderen kunnen daar in huiselijke sfeer
12:45
wachten op hun onderzoek.
1 week geleden
 https://zorgnieu.ws/st-jansdal-opent-geriatrie-huiskamer-in-lelystad/

