
Berichten
Wees waakzaam Corona is niet weg!
[…] Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van Corona geweest. Ook in ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus. De volgende regels blijven
daarom van kracht: Houd anderhalve meter afstand Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: […]

  https://www.hattem.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/Juni_2020/Wees_waakzaam_Corona_is_niet_weg

YES: we mogen weer op terras zitten en zo ziet dat eruit in Harderwijk
Nicole Berkouwer
[…] De Hierdense Ashley is pas éénentwintig en ... Terugkijktip: Complete aflevering over Ziekenhuis St Jansdal bij
Zembla Een te kort aan beschermingsmiddelen, een enorme overbelasting voor het ziekenhuis en ook nog de
med... Coronatest in Harderwijk e.o.: hoe werkt het en wanneer krijg ik de uitslag? Vanaf 1 juni kan iedereen in
Nederland met […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/op-terrassen-zitten-in-harderwijk~83079/  Views: 12.942

Versoepeling coronamaatregelen; cafés en terrassen gaan weer open
[…] Dat meldt Zorggroep Almere in de nieuwsbrief. “Er worden geen nieuwe patiënten opgenomen. Ook in de covid-
opvanglocatie in Lelystad (vleugel in St. Jansdal) worden geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Het Dokter Jansen-
centrum in Emmeloord is nu de covid-locatie voor Flevolandse patiënten”. Dagactiviteiten Bij Zorggroep Almere is het […]

  https://www.1almere.nl/2020/06/01/versoepeling-coronamaatregelen-cafes-en-terrassen-gaan-weer-open/

Wees waakzaam Corona is niet weg! Maar we mogen weer meer
: Gemeente
[…]  Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van Corona geweest. Ook in ziekenhuis
St Jansdal zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus. De volgende regels
blijven daarom van kracht: Houd anderhalve meter afstand Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/gemeente/108950/wees-waakzaam-corona-is-niet-weg-maar-we-mogen-weer-meer/
Views: 1.125

Oproep St Jansdal: Horeca gaat weer open, gun elkaar de ruimte!!
Nijkerkerveen.org
Morgen maandag 1 juni, tweede Pinksterdag, gaat de horeca weer open. Dat is na een lange tijd van locked-down heel
erg fijn, maar het kan oo...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/oproep-st-jansdal-horeca-gaat-weer-open-gun-elkaar-de-ruimte

Ziekenhuis St Jansdal roept op tot waakzaamheid: âHet coronavirus is nog niet weg!â
De Stentor
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad roept het publiek op tot waakzaamheid, nu morgen - 1 juni - de horeca
weer open mag. Ziekenh...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/ziekenhuis-st-jansdal-roept-op-tot-waakzaamheid-het-coronavirus-is-nog-niet-
weg

Ziekenhuis St Jansdal roept op tot waakzaamheid: ’Het coronavirus is nog niet weg!’
Ingrid Willems
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad roept het publiek op tot waakzaamheid, nu morgen - 1 juni -
de horeca weer open mag. Ziekenhuisbestuurder Relinde Weil ziet de versoepeling met de nodige spanning
tegemoet, zo geeft ze aan. ,,Het is voor ons allemaal fijn dat wij kunnen versoepelen, maar ik vind het ook
spannend […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-roept-op-tot-waakzaamheid-het-coronavirus-is-nog-niet-
weg~a63c7b17/
Views: 3.772
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Oproep St Jansdal: Horeca gaat weer open, gun elkaar de ruimte!!
Aalt Guliker
[…] Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van Corona geweest. Ook in ziekenhuis
St Jansdal zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus. De volgende
regels blijven daarom van kracht: Houd anderhalve meter afstand Blijf thuis als u een van de volgende
klachten heeft:          

  https://www.nijkerkerveen.org/oproep-st-jansdal-horeca-gaat-weer-open-gun-elkaar-de-ruimte/

Wooninspiratie: deze huizen in Harderwijk zijn mooi gestyled
Nicole Berkouwer
[…] De Hierdense Ashley is pas éénentwintig en ... Terugkijktip: Complete aflevering over Ziekenhuis St Jansdal
bij Zembla Een te kort aan beschermingsmiddelen, een enorme overbelasting voor het ziekenhuis en ook nog
de med... adv.

  https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/wooninspiratie-deze-huizen-in-harderwijk-zijn-mooi-gestyled~82950/
Views: 12.866

Wees waakzaam Corona is niet weg!
[…] Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van Corona geweest. Ook in ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus. De volgende regels blijven
daarom van kracht: Houd anderhalve meter afstand Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: […]

  https://www.oldebroek.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Mei_2020/Wees_waakzaam_Corona_is_niet_weg

De horeca gaat weer open
[…] Er zijn in het land in meerdere zorginstellingen kleinere uitbraken van Corona geweest. Ook in ziekenhuis St Jansdal
zijn afgelopen week nog patiënten en medewerkers positief getest voor het virus. De volgende regels blijven daarom van
kracht: Houd anderhalve meter afstand Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: verkoudheidsklachte

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/de-horeca-gaat-weer-open_36788.html

Opnieuw corona in St Jansdal; doorstart zorg is vertraagd
In ziekenhuis St Jansdal is een stijging geconstateerd van het aantal besmettingen met het coronavirus bij patiënten en
medewerkers. Doordat coronapatiënten in isolatie verpleegd […] Meer informatie: stjansdal.nl/maatregelen.

  https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/17316-opnieuw-corona-in-st-jansdal-doorstart-zorg-is-vertraagd

Opnieuw corona in St Jansdal; doorstart zorg is vertraagd
Het Urkerland
In ziekenhuis St Jansdal is een stijging geconstateerd van het aantal besmettingen met het coronavirus bij patiënten en
medewerkers. Doordat coronapatiënten in isolatie verpleegd moeten worden, neemt de druk op de kliniek toe. Het
ziekenhuis houdt daarom onvoldoende capaciteit over om het totale geplande OK-programma door te laten gaan. De

  https://urk.nieuws.nl/knipsels/11911/opnieuw-corona-in-st-jansdal-doorstart-zorg-is-vertraagd/  Views: 1.123

Mysterie: zal het ruimteschip van Elon Musk zaterdag wel lanceren?
Nicole Berkouwer
[…] De Hierdense Ashley is pas éénentwintig en ... Terugkijktip: Complete aflevering over Ziekenhuis St Jansdal bij
Zembla Een te kort aan beschermingsmiddelen, een enorme overbelasting voor het ziekenhuis en ook nog de
med... adv.

  https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/mysteries/mysterie-zal-het-ruimteschip-van-elon-musk-zaterdag-wel-
lanceren~82946/
Views: 12.791
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Uitbraak St Jansdal onder controle
Harderwijk De corona-uitbraak bij het St Jansdal in Harderwijk is onder controle. ,,Er zijn geen nieuwe gevallen
bijgekomen'', aldus woordvoerder Anneke Plette. Het ziekenhuis heeft voor de komende twee weken wel al het
verplegend personeel voorzien van mondneusmaskers.

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200529-12048250 - de Stentor

Terugkijktip: Complete aflevering over Ziekenhuis St Jansdal bij Zembla
Nicole Berkouwer
Een te kort aan beschermingsmiddelen, een enorme overbelasting voor het ziekenhuis en ook nog de
medewerkers die het zwaar hebben. In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is de impact groot. Het
televisieprogramma Zembla kijkt wekenlang mee en zo ziet dat eruit. Het televisieprogramma Zembla is
gericht op onderzoeksjournalistiek […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/doen/getipt/terugkijktip-complete-aflevering-over-ziekenhuis-st-jansdal-bij-
zembla~82895/
Views: 12.794

Verpleegkundigen St Jansdal-ziekenhuis krijgen chirurgische mondmaskers
Dokters van Morgen
Na de nieuwe corona-uitbraak van afgelopen week, voorziet het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk al het verplegend
personeel van chirurgische mondneusmaskers. Ook medewerkers die patiënten zonder coronaklachten verzorgen,
krijgen een masker. Dit is tegen de richtlijnen van de Federatie van Medisch Specialisten in, die aangeven dat er geen […]

  https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/verpleegkundigen-st-jansdal-ziekenhuis-krijgen-chirurgische-mondmaskers/

Corona-uitbraak St Jansdal onder controle, verplegend personeel wel aan de
mondneusmaskers
Peter Luchtenberg
De corona-uitbraak bij het St Jansdal in is onder controle. ,,Er zijn geen nieuwe gevallen bijgekomen’’, aldus
woordvoerder Anneke Plette. Het ziekenhuis heeft voor de komende twee weken wel al het verplegend
personeel voorzien van mondneusmaskers, terwijl dat tegen de leidraad van de Federatie van Medisch
Specialisten ingaat […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/corona-uitbraak-st-jansdal-onder-controle-verplegend-personeel-wel-aan-de-
mondneusmaskers~a70331ee/
Views: 3.790

Verplegend personeel St Jansdal krijgt medische maskers Vanwege een nieuwe corona-uitbraak krijgen alle
verpleegkundigen van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk chirurgische mondneusmaskers. Ook medewerkers die
patiënten zonder coronaklachten verzorgen, krijgen een masker. Dat is niet in lijn met de richtlijnen van de Federatie van
Medisch […]

  https://nos.nl/liveblog/2335335-rivm-32-nieuwe-doden-16-nieuwe-ziekenhuisopnames.html

Zembla volgt ziekenhuis St Jansdal in crisistijd
Harderwijk - De redactie van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De uitzending is vanavond te zien op NPO 2. De afgelopen maanden zagen
we vaak beelden van verpleegkundigen en artsen in ziekenhuizen. Maar hebben wij voldoende in de gaten
welke helden het werk van de medici en […]

  https://flevopost.nl/artikel/1106183/zembla-volgt-ziekenhuis-st-jansdal-in-crisistijd.html  Views: 581

Toch nog een spannende cliffhanger voor GTST
[…] Zembla volgde de schoonmakers, koks en ander personeel uit de ‘achterhoede’ van he St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Zembla zie je om 20:25 uur op NPO 2 Vrienden voor het (korte) leven Jack Nicholson
en Morgan Freeman schitteren vanavond op Net5 in The bucketlist. In deze tragikomedie uit 2007 spelen ze
twee ongeneeslijk zieke mannen die […]

  https://www.tvgids.nl/redactioneel/toch-nog-een-spannende-cliffhanger-voor-gtst/  Views: 79.526
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St Jansdal centraal in uitzending Zembla
[…] De redactie van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis
St Jansdal locatie Harderwijk. De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van verpleegkundigen en […] 25
uur op NPO 2. Lees meer op www.stjansdal.nl/zembla

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/981375/st-jansdal-centraal-in-uitzending-zembla-

Kijktip voor vanavond: Zembla op NPO2 over ‘Ziekenhuis in crisistijd’, met focus op
facilitaire diensten
[…] 25 uur op NPO2 is de Zembla-uitzenzing ‘Ziekenhuis in crisistijd’. De uitzending gaat in op de enorme
impact van het coronavirus op de ondersteunende diensten in het St Jansdal-ziekenhuis, zoals de
schoonmakers, de technische dienst en de afdeling logistiek. Verslaggever Nicolien Herblot volgt wekenlang
de stille krachten in het St Jansdal […]

  https://servicemanagement.nl/kijktip-voor-vanavond-zembla-op-npo2-over-ziekenhuis-in-crisistijd-met-focus-op-facilitaire-
diensten/
Views: 175

St Jansdal ziekenhuis Harderwijk in docu over coronacrisis: ‘Heel indrukwekkend’
Arjen ten Cate
Nicolien Herblot liep voor Zembla vanaf eind maart tot en met begin mei mee in het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Daar legden zij en een cameraman vast hoe belangrijk het ondersteunend personeel tijdens deze
coronacrisis is. ,,Het is indrukwekkend hoe loyaal deze medewerkers zijn.” Het ziekenhuis in Harderwijk
stemde volgens Herblot – […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-ziekenhuis-harderwijk-in-docu-over-coronacrisis-heel-
indrukwekkend~ae40e4a7/
Views: 3.790

St Jansdal vanavond te zien in tv-programma Zembla: „Geeft een goed beeld”
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal is vanavond te zien in het tv-programma Zembla (20:25 uur, NPO 2).
Verslaggever Nicolien Herblot volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten van het
ziekenhuis. „Twee medewerkers van St Jansdal mochten de documentaire vooraf bekijken en concludeerden dat
het een prachtig, ontroerend document is […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-vanavond-te-zien-in-tv-programma-zembla-geeft-een-goed-beeld

Ziekenhuis St Jansdal in Zembla
Aalt Guliker
[…] van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis St Jansdal
locatie Harderwijk.  De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van verpleegkundigen en […] 25 uur op
NPO 2. Lees meer op www.stjansdal.nl/zembla

  https://www.nijkerkerveen.org/ziekenhuis-st-jansdal-in-zembla/

Zembla maakte docu over St Jansdal in coronatijd
Arjen Ten Cate
Nicolien Herblot liep voor Zembla van eind maart tot en met begin mei mee in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Daar
legde zij met een cameraman vast hoe belangrijk het ondersteunend personeel tijdens deze coronacrisis is. ,,Het is
indrukwekkend hoe loyaal deze medewerkers zijn." HARDERWIJK Het ziekenhuis in Harderwijk stemde volgens Herblot

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200528-12045421 - de Stentor

Ziekenhuis in crisistijd
[…] In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk volgt Zembla wekenlang de mensen van de ondersteunende diensten
en ziet hoe een ziekenhuis in crisistijd langzaam opkrabbelt en toewerkt naar het nieuwe normaal. Deze
uitzending van het programma Zembla met de titel Ziekenhuis in crisistijd werd uitgezonden op donderdag 28
mei door de NTR en BNNVARA.

  https://tvblik.nl/zembla/ziekenhuis-in-crisistijd  Views: 9.566
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Zembla volgt Ziekenhuis St Jansdal in crisistijd
[…] De redactie van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis
St Jansdal locatie Harderwijk. ,,De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van […] 25 uur op NPO 2. Lees
meer op www.stjansdal.nl/zembla "

  https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/corona/343980/zembla-volgt-ziekenhuis-st-jansdal-crisistijd-705163
Views: 230

Zembla volgt Ziekenhuis St Jansdal in crisistijd
[…] De redactie van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis
St Jansdal locatie Harderwijk. ,,De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van […] 25 uur op NPO 2. Lees
meer op www.stjansdal.nl/zembla "

  https://www.deputtenaer.nl/lokaal/corona/343965/zembla-volgt-ziekenhuis-st-jansdal-crisistijd-705154
Views: 187

Operaties ziekenhuis St Jansdal geannuleerd na corona-uitbraak op niet-corona-
verpleegafdeling
Door een corona-uitbraak op een verpleegafdeling in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waarbij patiënten en
medewerkers betrokken zijn, moet het ziekenhuis gedeeltelijk de geplande reguliere zorg alsnog staken. Tot
en met 29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties geannuleerd op alle locaties van het
ziekenhuis […]

  https://www.medicalfacts.nl/2020/05/27/operaties-ziekenhuis-st-jansdal-geannuleerd-na-corona-uitbraak-op-niet-corona-
verpleegafdeling/
Views: 2.761

jannne
[…] Hier bijv bron NOS: "Contactonderzoek ziekenhuis Harderwijk. De afdeling gaat nu in quarantaine, zegt Van der Velde.
"De afdeling gaat langzaam leeglopen als mensen […] " Die gaat dan contactonderzoek doen. Van der Velde wijst erop
dat in het St Jansdal het aantal coronapatiënten sowieso al langzamer terugliep dan in andere ziekenhuizen, omdat […]

  https://www.nu.nl/coronavirus/6036016/wereldwijd-meer-dan-vier-miljoen-besmettingen.html

Vaker WhatsApp-fraude: 'Je denkt: dit overkomt mij niet'
[…] Download 'm hier voor iOS en hier voor Android. Lees ook: Onverwacht nieuwe coronabesmettingen in
ziekenhuis Harderwijk Correctie melden Lees meer over: Social media STER Advertentie

  https://www.nporadio1.nl/binnenland/24079-vaker-whatsapp-fraude-je-denkt-dit-overkomt-mij-niet
Views: 3.197

Corona-uitbraak in St Jansdal: geplande operaties uitgesteld
HARDERWIJK In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is een verpleegafdeling lamgelegd nadat enkele patiënten positief zijn
getest op corona. Dat leidt ertoe dat het ziekenhuis de juist weer opgestarte reguliere zorg deels moet staken. De
corona-uitbraak heeft gevolgen voor zeventien patiënten, waarvan er vier positief zijn getest […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200527-12042999 - de Stentor

Zonder tegenbericht gaat afspraak St Jansdal door
Ingrid Willems
vervolg van voorpagina De oncologische zorg en de acute spoedzorg, zoals vaatzorg en verloskunde, gaan wel gewoon
door in St Jansdal. Het ziekenhuis neemt telefonisch contact op met patiënten bij wie de operatie niet door kan gaan.
Patiënten kunnen ervan uitgaan dat de afspraak doorgaat als zij geen bericht hebben ontvangen […]

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200527-12042831 - de Stentor

Uitbraak van corona in Harderwijker ziekenhuis St Jansdal
verpleegafdeling In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. "Er
is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een aantal
patiënten die er al een tijdje lagen positief", zei zorgmanager Frits van der Velde in het 'NPO Radio 1 […]

  https://blendle.nl/item/bnl-trn-20200527-12042721 - Trouw
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https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/corona/343980/zembla-volgt-ziekenhuis-st-jansdal-crisistijd-705163
https://www.deputtenaer.nl/lokaal/corona/343965/zembla-volgt-ziekenhuis-st-jansdal-crisistijd-705154
https://www.medicalfacts.nl/2020/05/27/operaties-ziekenhuis-st-jansdal-geannuleerd-na-corona-uitbraak-op-niet-corona-verpleegafdeling/
https://www.nu.nl/coronavirus/6036016/wereldwijd-meer-dan-vier-miljoen-besmettingen.html
https://www.nporadio1.nl/binnenland/24079-vaker-whatsapp-fraude-je-denkt-dit-overkomt-mij-niet
https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200527-12042999
https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200527-12042831
https://blendle.nl/item/bnl-trn-20200527-12042721
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