
Berichten
Man (78) uit Lelystad overleden nadat twee ziekenhuizen, waaronder St Jansdal
Harderwijk, geen plek meer hadden
Ingrid Willems
Een 78-jarige man uit Lelystad is op 16 oktober overleden nadat hij niet direct terecht kon op de
spoedeisende hulp van twee ziekenhuizen. Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk was een van de twee
ziekenhuizen waar hij niet terecht kon. Het slachtoffer overleed uiteindelijk aan de gevolgen van een
hartaanval. Dat vertelt zijn dochter, Caroline […]

  https://www.destentor.nl/binnenland/man-78-uit-lelystad-overleden-nadat-twee-ziekenhuizen-waaronder-st-jansdal-
harderwijk-geen-plek-meer-hadden~adf2dfdc/
Views: 3.499

Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
AD
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor verpleegkundige
Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan nog een nette reactie’’,
verzucht de assistent polikliniek anesthesie e ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/747741-verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-patienten

Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.pzc.nl/binnenland/verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-patienten~a61021e5/
Views: 1.667

Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.bd.nl/binnenland/verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-patienten~a61021e5/
Views: 3.892

Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.ad.nl/binnenland/verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-patienten%7Ea61021e5/
Views: 29.901

Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.bndestem.nl/binnenland/verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-
patienten~a61021e5/
Views: 4.769
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Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.ed.nl/binnenland/verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-patienten%7Ea61021e5/
Views: 3.279

Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.tubantia.nl/binnenland/verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-
patienten%7Ea61021e5/
Views: 4.113

Nieuws gemist? Harde woorden over ontsnappingsplan en inhaalactie eindigt in
mishandeling. Dit en meer in jouw overzicht
Mark Broersma
[…] Morgen is er ruimte voor de zon, maar kan er lokaal wel een bui vallen. Het wordt zo'n 12 graden.
Verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is helemaal klaar met agressieve
patiënten en bezoekers. ‘Het raakt je hoe dan ook tóch.’ Wim (98) en Leny (91) uit Ruurlo zijn vandaag 70 jaar
getrouwd, maar corona leek hun […]

  https://www.destentor.nl/regio/nieuws-gemist-harde-woorden-over-ontsnappingsplan-en-inhaalactie-eindigt-in-
mishandeling-dit-en-meer-in-jouw-overzicht~a59bf1d2e/
Views: 3.558

Vanaf vandaag is het mogelijk om in regio 0341 een corona-sneltest te doen
[…] speciaal getraind voor het afnemen van de sneltests en staan onder leiding van twee ervaren
verpleegkundigen die al veel coronatests hebben afgenomen in ziekenhuis St Jansdal. De tests zijn veilig,
betrouwbaar (99,3% nauwkeurig) en gevalideerd voor gebruik binnen Europa. Lange wachttijden De afgelopen
weken nam het aantal coronabesmettingen weer […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/110734/vanaf-vandaag-is-het-mogelijk-om-in-regio-0341-een-corona-sneltest-te-
doen/
Views: 1.335

Vrienden van St Jansdal bedankt sponsoren voor VR-bril op unieke wijze
Harderwijk / Dronten - Sinds enkele maanden zet ziekenhuis St Jansdal virtual reality-brillen van VRelax in voor
stressvermindering bij zorgmedewerkers. Nu het ziekenhuis zich volop in de tweede golf bevindt, zijn deze
brillen meer dan welkom. De aanschaf van de brillen was niet mogelijk geweest zonder sponsoren. Vanwege
corona kon de geplande […]

  https://flevopost.nl/artikel/1133786/vrienden-van-st-jansdal-bedankt-sponsoren-voor-vr-bril-op-unieke-wijze.html
Views: 677

Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems
'Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen.' Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor verpleegkundige Herma
Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijke kost. ,,Dat is dan nog een nette reactie'', verzucht de
assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. HARDERWIJK pagina 4 pagina 2 Doe normaal! Ze staat […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201026-12399726 - de Stentor
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Doe normaal! Verpleegkundige Herma heeft genoeg van coronafrustratie patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.gelderlander.nl/regio/doe-normaal-verpleegkundige-herma-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-
patienten%7Ea61021e5/
Views: 5.955

Doe normaal! Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie
patiënten
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.destentor.nl/regio/doe-normaal-verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-coronafrustratie-
patienten~a61021e5/
Views: 3.558

Ziekenhuizen zijn klaar met corona-frustratie: ‘Applaus in het voorjaar, nu een grote
mond’
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen.’ Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor
verpleegkundige Herma Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,Dat is dan
nog een nette reactie’’, verzucht de assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding. Ze staat niet alleen
[…]

  https://www.destentor.nl/regio/ziekenhuizen-zijn-klaar-met-corona-frustratie-applaus-in-het-voorjaar-nu-een-grote-
mond~a61021e5/
Views: 3.558

'Applaus in het voorjaar, nu grote mond'
Ingrid Stijkel / Ingrid Willems
Ziekenhuizen kampen steeds meer met agressie bij patiënten om coronamaatregelen Ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk doet mee aan een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag. Het personeel ziet de verbale
agressie en intimidatie van patiënten en bezoekers vanwege de coronamaatregelen toenemen. Ook andere
ziekenhuizen in de regio herkennen dat […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201026-12399326 - de Stentor

Doe normaal! Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie
patiënten
De Stentor Vechtdal
‘Je flikt het niet om mijn behandeling uit te stellen’. Dergelijke intimiderende geluiden zijn voor verpleegkundige Herma
Staal van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk inmiddels dagelijkse kost. ,,En dat is dan nog een nette reactie’’, verzucht de
assistent polikliniek anesthesie en pijnbestrijding.

  https://hardenberg.nieuws.nl/knipsels/14679/doe-normaal-verpleegkundige-herma-staal-heeft-genoeg-van-
coronafrustratie-patienten/
Views: 1.215

Boerenverstand
[…] Daarnaast stoppen met de geldverkwisting in de zorg. Zoals ziekenhuis St Jansdal dat alle apparatuur van het
ziekenhuis in Lelystad gedumpt heeft, want het moest allemaal identiek worden aan Harderwijk. Niet verrassend dat St
Jansdal in het jaarlijkse BDO-onderzoek weer onderaan bungelt qua kapitaal en kostendekking. Miljoenen zijn er verkwist
en

  https://www.mediacourant.nl/2020/10/maurice-de-hond-pakt-uit-campagne-tegen-lockdown/
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cbooijen
[…] We zijn nu een bij gebouw van St Jansdal het afvoer putje van Harderwijk, we reizen wat heen en weer. Terwijl er nu
met geld wordt gestrooid en Duitsland neemt nu patiënten over en doet het ook niet voor niets.

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/885892777/de-kwestie-mag-nederland-leunen-op-de-duitse-zorg

Vrienden van St Jansdal bedankt sponsoren voor VR-bril op unieke wijze
Sinds enkele maanden zet ziekenhuis St Jansdal virtual reality-brillen van VRelax in voor stressvermindering bij
zorgmedewerkers. De Vriendenstichting ging deze week persoonlijk bij de sponsoren langs die de brillen
mogelijk maakten. HARDERWIJK - Vanwege corona kon de geplande ‘Dank-u-wel middag’ in het ziekenhuis
geen doorgang vinden […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1019491/vrienden-van-st-jansdal-bedankt-sponsoren-voor-vr-bril-
op-uniek

Financiële positie St Jansdal onder druk: ‘Alleen noodzakelijke investeringen, maar
kwaliteit zorg patiënt niet in het geding’
Ingrid Willems
De financiële positie van ziekenhuis St Jansdal met vestigingen in Harderwijk en Lelystad staat onder druk. Die
is in 2019 aanmerkelijk verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. ,,De verbouwing in Harderwijk komt
niet in gevaar”, verzekert Arend Jan Poelarends, lid van de Raad van Bestuur. In de jaarlijkse Benchmark
Ziekenhuizen van BDO […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/financiele-positie-st-jansdal-onder-druk-alleen-noodzakelijke-investeringen-maar-
kwaliteit-zorg-patient-niet-in-het-geding~ad48dc563/
Views: 3.461

Vrienden van St Jansdal bedankt sponsoren voor VR-bril op unieke wijze Â 
Nijkerkerveen.org
Sinds enkele maanden zet ziekenhuis St Jansdal virtual reality-brillen van VRelax in voor stressvermindering bij
zorgmedewerkers. Nu wij ons...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/vrienden-van-st-jansdal-bedankt-sponsoren-voor-vrbril-op-unieke-wijze-

Vrienden van St Jansdal bedankt sponsoren voor VR-bril op unieke wijze  
Aalt Guliker
Sinds enkele maanden zet ziekenhuis St Jansdal virtual reality-brillen van VRelax in voor stressvermindering bij
zorgmedewerkers. Nu wij ons volop in de tweede golf bevinden, zijn deze brillen meer dan welkom. De
aanschaf van de brillen was niet mogelijk geweest zonder sponsoren. Vanwege corona kon de geplande
‘Dank-u-wel middag’ in het […]

  https://www.nijkerkerveen.org/vrienden-van-st-jansdal-bedankt-sponsoren-voor-vr-bril-op-unieke-wijze/

Aantal coronapatiënten in St Jansdal stijgt: ‘Ziekenhuis is veilig’
Ook in ziekenhuis St Jansdal is tijdens deze tweede coronagolf het aantal coronapatiënten aan het stijgen. Het
ziekenhuis wil benadrukken dat mensen het St Jansdal veilig kunnen […] In deze gevallen mag er één
begeleider mee. Kijk voor alle maatregelen op www.stjansdal.nl. Agressie Het ziekenhuis merkt dat door de
scherpere coronaregels de […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/nieuwsflits/1019210/aantal-coronapatinten-in-st-jansdal-stijgt-ziekenhuis-is-
veilig-

Binnen 15 minuten weten of je corona hebt kan nu in Ermelo
ermelo
[…] speciaal getraind voor het afnemen van de sneltests en staan onder leiding van twee ervaren
verpleegkundigen die al veel coronatests hebben afgenomen in ziekenhuis St Jansdal. De tests zijn veilig,
betrouwbaar (99,3% nauwkeurig) en gevalideerd voor gebruik binnen Europa. Lange wachttijden De
afgelopen weken nam het aantal coronabesmettingen weer […]

  https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20201022/binnen-15-minuten-weten-of-je-corona-hebt-kan-nu-in-ermelo/
Views: 1.157
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St Jansdal wil normale zorg op de been houden tijdens tweede coronagolf
Harderwijk / Lelystad - Ook in ziekenhuis St Jansdal stijgt het aantal coronapatiënten tijdens deze tweede
coronagolf. Daarnaast is het belangrijk dat de normale zorg zo goed mogelijk doorgaat. Op de zogeheten
cohortafdeling krijgen alle patiënten met corona of verdenking daarop in isolatie verpleging. Hierdoor kan de
zorg op de andere […]

  https://flevopost.nl/artikel/1133092/st-jansdal-wil-normale-zorg-op-de-been-houden-tijdens-tweede-coronagolf.html
Views: 664

Ondernemers zorgen voor sneltest in Ermelo
[…] speciaal getraind voor het afnemen van de sneltests en staan onder leiding van twee ervaren verpleegkundigen die al
veell coronatests hebben afgenomen in ziekenhuis Sint Jansdal. De tests zijn veilig, betrouwbaar (99,3% nauwkeurig) en
gevalideerd voor gebruik binnen Europa. Wachttijden De afgelopen weken nam het aantal coronabesmettingen weer […]

  https://ermelovannu.nl/actueel/10057-ondernemers-zorgen-voor-sneltest-in-ermelo

Het coronavirus en de zorg in St Jansdal
Ook in ziekenhuis St Jansdal is tijdens de tweede coronagolf het aantal coronapatiënten aan het stijgen. Daarnaast is het
belangrijk dat de normale zorg zo goed mogelijk doorgaat. Regelmatig wordt duidelijk dat patiënten hun afspraak liever
uitstellen of afzeggen. Patiënten vinden een bezoek aan het ziekenhuis in deze tijd spannend en ze vragen

  https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=26037

Het coronavirus en de zorg in St Jansdal
Nijkerkerveen.org
Ook in ziekenhuis St Jansdal is tijdens deze tweede coronagolf het aantal coronapatiÃ«nten helaas aan het stijgen.
Daarnaast is het belangri...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/het-coronavirus-en-de-zorg-in-st-jansdal

Het coronavirus en de zorg in St Jansdal
Aalt Guliker
Ook in ziekenhuis St Jansdal is tijdens deze tweede coronagolf het aantal coronapatiënten helaas aan het
stijgen. Daarnaast is het belangrijk dat de normale zorg zo goed mogelijk […] In deze gevallen mag er één
begeleider mee. Kijk voor alle maatregelen op www.stjansdal.nl Agressie in de zorg, dat kun je niet maken!
Onze medewerkers zetten zich […]

  https://www.nijkerkerveen.org/het-coronavirus-en-de-zorg-in-st-jansdal/
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00:00
1 week geleden

NEUTRAAL
22/10/2020
00:00
1 week geleden

NEGATIEF
21/10/2020
19:01
1 week geleden

NEGATIEF
21/10/2020
15:23
1 week geleden
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https://flevopost.nl/artikel/1133092/st-jansdal-wil-normale-zorg-op-de-been-houden-tijdens-tweede-coronagolf.html
https://ermelovannu.nl/actueel/10057-ondernemers-zorgen-voor-sneltest-in-ermelo
https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=26037
http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/het-coronavirus-en-de-zorg-in-st-jansdal
https://www.nijkerkerveen.org/het-coronavirus-en-de-zorg-in-st-jansdal/
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