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Messenzwaaier zorgt voor heftige situatie op straat
[…] Hij verkeerde mogelijk in een psychose. De agenten hadden de situatie onder controle en brachten de man
vanwege zijn verwondingen naar het Sint Jansdal. Nog een keer Later die ochtend kon de politie weer opdraven voor
deze man. In het ziekenhuis was hij met krukken op pad gegaan. In een andere ruimte van het ziekenhuis wist hij
zich wederom te […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/109909/messenzwaaier-zorgt-voor-heftige-situatie-op-straat/  Views: 1.358

Verwarde man zwaait met messen in Harderwijk
Mark Broersma
[…] Vermoedelijk verkeerde de man in een psychose. Tijdens zijn actie raakte de man gewond, waarna hij werd
opgenomen in het St Jansdal Ziekenhuis. Daar…

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200902-12259176 - de Stentor

Politie heeft handen vol aan met messen zwaaiende man in Harderwijk
Mark Broersma
[…] Vermoedelijk verkeerde de man in een psychose. Geweld Tijdens zijn actie raakte de man gewond,
waarna hij werd opgenomen in het St Jansdal Ziekenhuis. Daar besloot de man echter om er op krukken
vandoor te gaan. In één van de kamers van het ziekenhuis verwondde hij zichzelf vervolgens nog een keer.
Agenten kwamen opnieuw ter plaatse en hebben d

  https://www.destentor.nl/harderwijk/politie-heeft-handen-vol-aan-met-messen-zwaaiende-man-in-harderwijk~a4ed5bab/
Views: 3.791

Cliëntenraad Ziekenhuis St Jansdal zoekt leden
Harderwijk - In de Cliëntenraad van het Ziekenhuis St Jansdal ontstaat een aantal vacatures. ‘’Wij zoeken per
direct leden uit de gemeenten Harderwijk en Nunspeet […] van St Jansdal en heeft u interesse? Ga dan voor
meer informatie naar www.stjansdal.nl/vacatureclientenraad.

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1003770/clintenraad-ziekenhuis-st-jansdal-zoekt-leden

Woonzorgcentrum De Hoven breidt uit
Lelystad - Coloriet De Hoven wordt op twee plekken verbouwd en kan hierdoor voor meer cliënten in Lelystad
woonruimte bieden. Het woonzorgcentrum naast ziekenhuis St Jansdal wil hiermee inspelen op de vergrijzing
en de toenemende vraag. Door een andere indeling wordt onder meer op de begane grond een nieuwe
woongroep speciaal voor mensen met […]

  https://flevopost.nl/artikel/1122437/woonzorgcentrum-de-hoven-breidt-uit.html  Views: 712

Corona sloeg twee keer toe bij Nunspeter Gerrit van Engelen (73)
Maarten Costerus
[…] Hij is hevig ziek en heeft hoge koorts. Na vijf dagen wordt Van Engelen met een delirium –plotselinge
verwardheid– opgenomen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De coronatest is positief. Bovendien blijkt uit
bloedonderzoek dat er antistoffen tegen corona aanwezig zijn, afkomstig van de infectie in maart. Van
Engelen vermoedt dat hij in […]

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/corona-sloeg-twee-keer-toe-bij-nunspeter-gerrit-van-engelen-73-1.1690381
Views: 370
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