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"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam

06/05/2020
Lelystad - Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de
13:31
afgelopen weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken
17 uur geleden hebben. Zij kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam. Dit team bestaat...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68172002/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam.html

NEUTRAAL

"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam

06/05/2020
Harderwijk - Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het
13:31
de afgelopen weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken
17 uur geleden hebben. Zij kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam. Dit team bestaat...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68172003/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam.html

NEUTRAAL

Coronamaatregelen in de auto: dit moet je weten als je bij een ander instapt

Nicole Berkouwer
06/05/2020
09:00
[…] Jullie wonen niet op hetzelfde adres én houden in de auto geen anderhalve meter afstand. Stel dat jouw
21 uur geleden moeder naar de dokter of het St Jansdal moet brengen, mag het dan nog steeds niet? Dat is een beetje dubbel.
De raadt af om in dezelfde auto te stappen als jullie niet onder hetzelfde dak wonen. Toch kan het in sommige
(nood)situaties niet […]

 https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/verkeer/coronamaatregelen-in-de-auto-dit-moet-je-weten-als-je-bij-een-anderinstapt~81464/
Views: 12.702

NEUTRAAL

06/05/2020
06:06
1 dag geleden

"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam
Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de afgelopen
weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken hebben. Zij
kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam. Dit team bestaat al veel langer, maar er wordt nu veel vaker […]
 http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/quot-hoe-gaat-het-met-je-quot-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam/3483979
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"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam
Lelystad - Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de
afgelopen weken extra druk. E...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68160897/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam.html
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1 dag geleden

"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam - Omroep
Flevoland
Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de afgelopen
weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken hebben. Zij
kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam.
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2301770/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voor-bedrijfsopvangteamomroep-flevoland
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04/05/2020
14:36
3 dagen
geleden

Ook St Jansdal Lelystad heeft ´koortscamera´
Lelystad - In het St Jansdal in Lelystad staat sinds maandag een zogeheten 'koortscamera'. Vorige maand werd op de
locatie in Harderwijk ook al een warmtecamera geplaatst. De camera staat bij de ingang van het ziekenhuis om te
controleren of mensen een verhoogde lichaamstemperatuur hebben. De temperatuurmeting...


https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68131317/ook-st-jansdal-lelystad-heeft-koortscamera.html
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Nieuws - Ook St Jansdal Lelystad heeft 'koortscamera' - Omroep Flevoland
In het St Jansdal in Lelystad staat sinds maandag een zogeheten 'koortscamera'. Vorige maand werd op de locatie in
Harderwijk ook al een warmtecamera geplaatst.


Ook St Jansdal Lelystad heeft 'koortscamera'
In het St Jansdal in Lelystad staat sinds maandag een zogeheten 'koortscamera'. Vorige maand werd op de locatie in
Harderwijk ook al een warmtecamera geplaatst. De camera staat bij de ingang van het ziekenhuis om te controleren of
mensen een verhoogde lichaamstemperatuur hebben. De temperatuurmeting is bedoeld om ervoor te zorgen dat zieke
mensen […]


NEUTRAAL

04/05/2020
00:00
3 dagen
geleden

NEUTRAAL

[…] Mensen die zingen voor de bewoners van onze verzorgingshuizen. Applaus voor onze zorgverleners van onder
andere Careander, Zorggroep Noordwest-Veluwe en St. Jansdal. Dat biedt troost, vertrouwen en hoop op de toekomst.
Diezelfde hoop die mensen in de Tweede Wereldoorlog op de been hield. Hoop geeft mensen het lef om op te staan
tegen onrecht.....

POSITIEF

[…] Mensen die zingen voor de bewoners van onze verzorgingshuizen. Applaus voor onze zorgverleners van onder
andere Careander, Zorggroep Noordwest-Veluwe en St. Jansdal. Dat biedt troost, vertrouwen en hoop op de toekomst.
Diezelfde hoop die mensen in de Tweede Wereldoorlog op de been hield. Hoop geeft mensen het lef om op te staan
tegen onrecht.....
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08:34
5 dagen
geleden

Arend Jan Poelarends treedt toe tot de Raad van Bestuur van ziekenhuis St 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 coronacrisis, is met de communicatie over de invulling gewacht tot dit
moment […]

NEUTRAAL

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/973964/-grote-uitdagingen-op-gebied-van-financi%EBn-

Door Kenneth Steffers
U bent niet serieus te nemen. Vooral vanwege de laatste zin. Er kan en mag niet gezwommen worden. St Jansdal
Ziekenhuis test personen. Binnen een halfuur kent u het resultaat. Zelftesten op basis van vragen kan online. Er zijn
meerdere ziekenhuizen die dat doen.
 https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/05/zorgmoeder-fleur-agema-pvv-vakkenvullers-en-buschauffeurs-moeten-ookgetest-worden-op-corona/

Binnen één uur uitslag corona in St Jansdal
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal met vestigingen in Lelystad en Harderwijk heeft sinds donderdag een sneltest
beschikbaar om corona vast te stellen, waarbij de uitslag binnen een uur bekend is. St Jansdal is één van de eerste
ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers...
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00:00
5 dagen
geleden

https://harderwijk.allesvan.nl/nieuws/detail/id/325799/Toespraak-burgemeester-4-mei-herdenking

'Grote uitdagingen op gebied van financiën'
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https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/4-mei-herdenking-harderwijk_36589.html

Toespraak burgemeester 4 mei herdenking
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ook-st-jansdal-lelystad-heeft-039-koortscamera-039/3482330

4 mei Herdenking Harderwijk
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https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2298521/nieuws-ook-st-jansdal-lelystad-heeft-koortscamera-omroep-flevoland

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68094664/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal.html

BOGE is met een ‘Plug & Play’ ademlucht installatie voorbereid op extreme situaties
[…] Enkele voorbeelden van de ziekenhuizen die gebruik maken van BOGE medische ademlucht zijn het Rode Kruis te
Beverwijk, St. Jansdal te Harderwijk, Erasmus MC te Rotterdam, Maasstad te Rotterdam en het Meander MC te Amersfoort.
BOGE Nederland BOGE Kompressoren BV heeft meer dan 112 jaar ervaring op het gebied van compressoren en levert
haar […]
 https://www.uitgeestonline.nl/uitgeest/boge-is-met-een-plug-play-ademlucht-installatie-voorbereid-op-extreme-situaties3375/
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Corona-update | Binnen een uur weten of je corona hebt en vuilniszakkenfabriek
produceert plastic schorten
Johan Inan

[…] Of hebben contact met familieleden in het buitenland. Eigenlijk gaat het super, de sfeer is gemoedelijk.”
Primeur St Jansdal Harderwijk en Lelystad: binnen een uur weten of je corona hebt Ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om het coronavirus vast te stellen.
Binnen een uur is de uitsla
 https://www.destentor.nl/regio/corona-update-binnen-een-uur-weten-of-je-corona-hebt-en-vuilniszakkenfabriekproduceert-plastic-schorten~ae073f63/

Views: 3.666
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Nieuwe coronasneltest vertelt je binnen een uur of je corona hebt, maar het zijn er
niet veel
Harderwijk - Sinds donderdag is het in sommige Nederlandse ziekenhuizen mogelijk om een coronasneltest te doen.
Binnen een uur weten patiënten of ze het virus hebben. Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een van de
uitverkorene, hier worden de nieuwe testen al gebruikt. Andere Nederlandse ziekenhuizen hebben...
 https://drimble.nl/binnenlands-nieuws/68089973/nieuwe-coronasneltest-vertelt-je-binnen-een-uur-of-je-corona-hebtmaar-het-zijn-er-niet-veel.html
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Nieuwe coronasneltest vertelt je binnen een uur of je corona hebt, maar het zijn er
niet veel
[…] Binnen een uur weten patiënten of ze het virus hebben. Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een van de
uitverkorene, hier worden de nieuwe testen al gebruikt. Andere Nederlandse ziekenhuizen hebben de juiste apparatuur
klaarstaan, maar kunnen de testen nog niet krijgen. De vraag naar deze sneltesten van het Amerikaanse bedrijf Cepheid
is […]
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https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/nieuwe-coronasneltesten-beschikbaar/

Steeds minder coronapatiënten op intensive cares in ziekenhuizen Oost-Nederland
Harderwijk - Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van de regionale ziekenhuizen neemt af. Zo blijkt uit een
ronde langs het Deventer Ziekenhuis, St Jansdal in Harderwijk en Isala Ziekenhuis in Zwolle. Gelre Ziekenhuizen wil geen
cijfers delen.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68089402/steeds-minder-coronapatienten-op-intensive-cares-inziekenhuizen-oost-nederland.html

Steeds minder coronapatiënten op intensive cares in ziekenhuizen Oost-Nederland
Zutphen - Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van de regionale ziekenhuizen neemt af. Zo blijkt uit een
ronde langs het Deventer Ziekenhuis, St Jansdal in Harderwijk en Isala Ziekenhuis in Zwolle. Gelre Ziekenhuizen wil geen
cijfers delen.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/zutphen/68089403/steeds-minder-coronapatienten-op-intensive-cares-inziekenhuizen-oost-nederland.html

Steeds minder coronapatiënten op intensive cares in ziekenhuizen Oost-Nederland
Deventer - Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van de regionale ziekenhuizen neemt af. Zo blijkt uit een
ronde langs het Deventer Ziekenhuis, St Jansdal in Harderwijk en Isala Ziekenhuis in Zwolle. Gelre Ziekenhuizen wil geen
cijfers delen.
 https://drimble.nl/regio/overijssel/deventer/68089400/steeds-minder-coronapatienten-op-intensive-cares-inziekenhuizen-oost-nederland.html

Steeds minder coronapatiënten op intensive cares van regionale ziekenhuizen
Johannes Rutgers, Ingrid Willems en Ingrid Stijkel

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van de regionale ziekenhuizen neemt af. Zo blijkt uit een
ronde langs het Deventer Ziekenhuis, St Jansdal in Harderwijk en Isala Ziekenhuis in Zwolle. Gelre
Ziekenhuizen wil geen cijfers delen. In het Deventer ziekenhuis liggen op dit moment nog zes
coronapatiënten op de IC […]
 https://www.destentor.nl/regio/steeds-minder-coronapatienten-op-intensive-cares-van-regionaleziekenhuizen~a1df1c58/
Views: 3.666
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Steeds minder coronapatiënten op intensive cares van regionale ziekenhuizen - De
Stentor
Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van de regionale ziekenhuizen neemt af. Zo blijkt uit een ronde langs
het Deventer Ziekenhuis, St Jansdal in Harderwijk en Isala Ziekenhuis in Zwolle. Gelre Ziekenhuizen wil geen cijfers delen.
 https://www.oozo.nl/nieuws/zutphen/2292865/steeds-minder-coronapatienten-op-intensive-cares-van-regionaleziekenhuizen-de-stentor

Goed nieuws: Coronasneltest in Nederlands ziekenhuis
[…] But we can only defeat coronavirus by our collective discipline and working
together.AvatarAuteurBorisJohnsonMoment van plaatsen08:19 - 1 mei 2020 Binnen uur uitslag van
coronatest in ziekenhuis St. Jansdal Ziekenhuis St. Jansdal, met locaties in Harderwijk, Lelystad en Dronten,
heeft vanaf vrijdag een coronasneltest beschikbaar gesteld […]
 https://www.nu.nl/algemeen/6048436/goed-nieuws-coronasneltest-in-nederlands-ziekenhuis-miljoen-mensengenezen.html
Views: 464.839

NEUTRAAL

01/05/2020
16:14
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Met eigen ogen noodopvang in De Kleine Wereld zien
[…] Regiodirecteur Asja Godthelp geeft aan: “Wij hebben speciaal voor deze locatie gekozen als noodopvang
locatie omdat deze dicht bij het ziekenhuis St. Jansdal ligt. Er is een mogelijkheid voor de kinderen om te
blijven eten en slapen. Onze medewerkers staan momenteel 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om dit
mogelijk te maken en daar zijn wi
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Binnen één uur uitslag over corona in St Jansdal
Nunspeet - Sinds 1 mei heeft ziekenhuis St Jansdal een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen...


NEUTRAAL

 https://nos.nl/liveblog/2332361-kinderopvang-scholen-houden-zich-niet-aan-afspraken-helft-minder-auto-sverkocht.html

Goed nieuws: Coronasneltest in Nederlands ziekenhuis | Miljoen mensen genezen
[…] Avatar Auteur BorisJohnson Moment van plaatsen 08:19 – 1 mei 2020 Binnen uur uitslag van coronatest in ziekenhuis
St. Jansdal Ziekenhuis St. Jansdal, met locaties in Harderwijk, Lelystad en Dronten, heeft vanaf vrijdag een coronasneltest
beschikbaar gesteld. Met de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) goedgekeurde test

NEUTRAAL

http://www.kijknieuws.nl/goed-nieuws-coronasneltest-in-nederlands-ziekenhuis-miljoen-mensen-genezen.php

Binnen een uur uitslag corona in St Jansdal
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen. Patiënten en
medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St Jansdal
is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers van het medisch
microbiologisch […]


01/05/2020
12:34
6 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68084809/binnen-een-uur-uitslag-over-corona-in-st-jansdal.html

RIVM: gebruik snelle coronatest alleen voor spoedgevallen Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk gebruikt sinds vandaag
een sneltest waarmee binnen een uur kan worden vastgesteld of iemand corona heeft. Gewoonlijk duurt dat acht uur.
Dankzij de sneltest zitten medewerkers en patiënten minder lang in spanning, zegt een medewerker tegen Omroep […]
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https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/973751/met-eigen-ogen-noodopvang-in-de-kleine-wereld-zien-

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/973690/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal

Binnen een uur weten of je corona hebt? Het kan dankzij deze test van ziekenhuis St
Jansdal
Dagblad van het Noorden

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona vast te
stellen. Binnen een uur is ...
 http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/binnen-een-uur-weten-of-je-corona-hebt-het-kan-dankzij-deze-test-vanziekenhuis-st-jansdal
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Met deze test weet je binnen een uur of je corona hebt
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft vanaf vandaag een sneltest beschikbaar om corona vast
te stellen. Binnen een uur weet het ziekenhuis nu of de patient besmet is met het coronavirus.
https://gld.nl/Mh2u
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NEUTRAAL

Views: 41.100

Met deze test weet je binnen een uur of je corona hebt
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft vanaf vandaag een sneltest beschikbaar om corona vast
te stellen. Binnen een uur weet het ziekenhuis nu of de patient besmet is met het coronavirus. Meer op:
https://gld.nl/Mh2u #Harderwijk #coronatest #omroepgld
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http://youtube.com/watch?v=rrSmYJKus6Q

http://youtube.com/watch?v=rrSmYJKus6Q

Views: 41.100

Binnen een uur weten of je corona hebt? Het kan dankzij deze test van ziekenhuis St
Jansdal
DvhN

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona vast te
stellen. Binnen een uur is de uitslag bekend. Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in
spanning te zitten zodra zij getest zijn. ...
 https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/31549/202005/binnen-een-uur-weten-of-je-corona-hebt?-het-kan-dankzijdeze-test-van-ziekenhuis-st-jansdal

NEUTRAAL

01/05/2020
11:00
6 dagen
geleden

Binnen een uur weten of je corona hebt? Het kan dankzij deze door het RIVM
goedgekeurde test
Ingrid Willems

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona
vast te stellen. Binnen een uur is de uitslag bekend. Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor
minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St Jansdal meldt één van de eerste ziekenhuizen in
Nederland te zijn die
 https://www.dvhn.nl/extra/Binnen-een-uur-weten-of-je-corona-hebt-Het-kan-dankzij-deze-test-van-ziekenhuis-St-Jansdal25623452.html
Views: 2.434
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Binnen een uur weten of je corona hebt? Het kan dankzij deze test van ziekenhuis St
Jansdal
Dagblad van het Noorden

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona
vast te stellen. Binnen een uur is de uitslag bekend. Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven
hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn.
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https://www.stadindex.nl/harderwijk/2518367-met-deze-test-weet-je-binnen-een-uur-of-je-corona-hebt

Binnen een uur weten of je corona hebt? Het kan dankzij deze test van ziekenhuis St
Jansdal
dvhn.nl

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona vast te
stellen. Binnen een uur is de uitslag bekend. Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in...
 https://nieuwsmeldingen.nl/regio/drenthe/4361612/binnen-een-uur-weten-of-je-corona-hebt-het-kan-dankzij-deze-testvan-ziekenhuis-st-jansdal
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Binnen één uur uitslag corona in St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal met vestigingen in Lelystad en Harderwijk heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om
corona vast te stellen, waarbij de uitslag binnen een uur bekend is. St Jansdal is één van de eerste ziekenhuizen in
Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers van het medisch microbiologisch laboratorium testen zelf […]


http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal/3479768
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Binnen één uur uitslag corona in St Jansdal - Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal met vestigingen in Lelystad en Harderwijk heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om
corona vast te stellen, waarbij de uitslag binnen een uur bekend is. St Jansdal is één van de eerste ziekenhuizen in
Nederland die deze test uitvoert.


NEUTRAAL

01/05/2020
09:56
6 dagen
geleden

Binnen een uur uitslag corona in ziekenhuis St Jansdal
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen. Patiënten en
medewerkers hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St Jansdal is één van de eerste
ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert.
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https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2291951/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal-omroep-flevoland

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68072779/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-ziekenhuis-st-jansdal.html

In Bedrijf Blijven | Bedrijven blijven temperatuur personeel opmeten
[…] Opvallend is dat in Brussel bij de NAVO en het Europees Parlement je wel gemeten wordt op koorts. Nu
zie je ook de groei van interesse in Nederland. Het St. Jansdal Ziekenhuis in Haderwijk en de KLM zijn
voorbeelden van bedrijven die het meten toepassen. Lees ook | Liveblog Coronacrisis Het bedrijf Testo maakt
deze speciale thermometers en ziek […]
 https://www.bnr.nl/podcast/in-bedrijf-blijven/10409405/in-bedrijf-blijven-bedrijven-blijven-temperatuur-personeelopmeten
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Binnen een uur weten of je corona hebt dankzij sneltest in ziekenhuis St Jansdal
Ingrid Willems

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona
vast te stellen. Binnen een uur is de uitslag bekend. Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven
hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St Jansdal meldt één van de eerste
ziekenhuizen in Nederland te zijn die […]
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Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona vast te
stellen. Patiënten en medewerkers hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St
Jansdal is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers van het
medisch microbiologisch

NEUTRAAL

https://flevopost.nl/artikel/1101013/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-ziekenhuis-st-jansdal.html

Views: 606

Binnen een uur uitslag corona in St Jansdal
REGIO Sinds donderdag heeft ziekenhuis St Jansdal een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen.
Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest
zijn. St Jansdal is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers van
het medisch microbiologisch […]
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Binnen een uur uitslag corona in ziekenhuis St Jansdal
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https://www.destentor.nl/veluwe/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal~af112c1c/

https://www.stadnijkerk.nl/nieuws/algemeen/339374/binnen-een-uur-uitslag-corona-st-jansdal-701028
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Binnen een uur uitslag corona in St Jansdal
REGIO Sinds donderdag heeft ziekenhuis St Jansdal een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen.
Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest
zijn. St Jansdal is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers van
het medisch microbiologisch […]


https://www.deputtenaer.nl/nieuws/algemeen/339373/binnen-een-uur-uitslag-corona-st-jansdal-701030
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Binnen een uur uitslag corona in St Jansdal
Aalt Guliker

Sinds vandaag heeft ziekenhuis St Jansdal een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen. Patiënten en
medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St Jansdal
is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers van het medisch
microbiologisch […]
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Met deze test weet je binnen een uur of je corona hebt
OmroepGelderland.nl

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft vanaf vandaag een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen. Binnen een
uur weet het ziekenhu...
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http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/met-deze-test-weet-je-binnen-een-uur-of-je-corona-hebt

Met deze test weet je binnen een uur of je corona hebt
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft vanaf vandaag een sneltest beschikbaar om corona vast te
stellen. Binnen een uur weet het ziekenhuis nu of de patiënt besmet is met het coronavirus. Het St Jansdal zegt dat
patiënten en medewerkers door deze test nu minder lang in spanning hoeven te zitten […]
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https://www.nijkerkerveen.org/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal/

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/met-deze-test-weet-je-binnen-een-uur-of-je-corona-hebt/3479533

Met deze test weet je binnen een uur of je corona hebt
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft vanaf vandaag een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen.
Binnen een uur weet het ziekenhuis nu of de patiënt besmet is met het coronavirus.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68068547/met-deze-test-weet-je-binnen-een-uur-of-je-coronahebt.html

Met deze test weet je binnen een uur of je corona hebt
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft vanaf vandaag een sneltest beschikbaar om corona
vast te stellen. Binnen een uur weet het ziekenhuis nu of de patiënt besmet is met het coronavirus. Het St
Jansdal zegt dat patiënten en medewerkers door deze test nu minder lang in spanning hoeven te zitten. 'De
snelheid is fantastisch', zegt


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2447748/Met-deze-test-weet-je-binnen-een-uur-of-je-corona-hebt
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Binnen een uur weten of je corona hebt? Het kan dankzij deze test in Harderwijk
De Stentor Veluwe

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft sinds donderdag een sneltest beschikbaar om corona vast te
stellen. Binnen een uur is de uitslag bekend. Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in
spanning te zitten zodra zij getest zijn.
 https://heerde.nieuws.nl/knipsels/38771/binnen-een-uur-weten-of-je-corona-hebt-het-kan-dankzij-deze-test-inharderwijk/
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In de strijd om Chinese mondkapjes moet Nederland risico’s nemen
Garrie van Pinxteren

[…] „Dat is heel veel als je kijkt hoeveel er per dag doorheen gaat in een ziekenhuis”. Sint Jansdal, een
ziekenhuisgroep met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten meldde op 6 april op hun site dat ze per
dag zo’n duizend isolatiejassen verbruiken: met goede Chinese jassen dus een kostenpost van zo’n 16.000
euro per dag […]


https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/in-de-strijd-om-chinese-mondkapjes-moet-nederland-risicos-nemen-a3998460
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Binnen een uur uitslag corona in St Jansdal
Harderwijk - Sinds vandaag heeft ziekenhuis St Jansdal een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen. Patiënten en
medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St Jansdal is één van
de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze test...
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Binnen een uur uitslag corona in St Jansdal
Ely Hackmann

HARDERWIJK – Sinds vandaag heeft ziekenhuis St Jansdal een sneltest beschikbaar om corona vast te stellen.
Patiënten en medewerkers van St Jansdal hoeven hierdoor minder lang in spanning te zitten zodra zij getest zijn. St
Jansdal is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze test uitvoert. De medewerkers van het medisch
[…]
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68066580/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal.html

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144767/binnen-een-uur-uitslag-corona-in-st-jansdal/
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Hart onder de riem van de OR [video]
Harderwijk - De ondernemingsraad van St Jansdal heeft een videoboodschap opgenomen voor alle medewerkers. Zij
wensen iedereen moed en sterkte en voor de komende tijd veel positieve energie toe!...


https://drimble.nl/gezondheid/zorg/68065017/hart-onder-de-riem-van-de-or-video.html

Traumahelikopter opnieuw in Harderwijk voor corona-patiënt

29/04/2020
HARDERWIJK - Dinsdag 28 april is de traumahelikopter geland op het speciaal afgezette parkeerterrein van het St. Jansdal
01:14
ziekenhuis in Harderwijk.
1 week geleden
 https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2286628/traumahelikopter-opnieuw-in-harderwijk-voor-corona-patient

