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Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald

15/04/2020
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft het bedrijfsopvangteam uitgebreid tijdens de corona-crisis.
17:46
Het team zorgt al sinds 2004 voor de mentale ondersteuning van het ziekenhuispersoneel. Dat wordt onder meer
12 uur geleden gedaan door collega's onderling. Hier zijn 110 mensen inmiddels intern voor opgeleid. Sinds de corona-uitbraak is […]


NEUTRAAL

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67679572/team-voor-mentale-ondersteuning-st-jansdal-opgeschaald.html

Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald [video]

15/04/2020
Omroep Flevoland | Video plaatste op 15 april 2020 het volgende bericht op hun website: 'Team voor mentale
12:25
ondersteuning St Jansdal opgeschaald [video]. Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald...'
18 uur geleden
 https://drimble.nl/regio/flevoland/67669670/team-voor-mentale-ondersteuning-st-jansdal-opgeschaald-video.html

NEUTRAAL

Druk met opvang zorgpersoneel [video]

15/04/2020
Klinisch psycholoog Roel Timmerman is dezer dagen druk met de opvang van het personeel van het St Jansdal. Zijn
12:25
bedrijfsopvangteam moet in deze coronatijd een stapje extra zetten.
18 uur geleden
 https://drimble.nl/regio/flevoland/67669672/druk-met-opvang-zorgpersoneel-video.html

NEUTRAAL

Nieuws - Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald - Omroep

Flevoland
15/04/2020
10:49
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft het bedrijfsopvangteam uitgebreid tijdens de corona-crisis. Het team
19 uur geleden zorgt al sinds 2004 voor de mentale ondersteuning van het ziekenhuispersoneel. Dat wordt onder meer gedaan door
collega's onderling. Hier zijn 110 mensen inmiddels intern voor opgeleid. Sinds de corona-uitbraak is het team […]
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2257213/nieuws-team-voor-mentale-ondersteuning-st-jansdal-opgeschaaldomroep-flevoland
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Hartverwarmend paascadeau voor coronapatiënten
Harderwijk - Een arts die op tweede paasdag moet werken in het St Jansdal in Harderwijk zorgt voor een leuke verrassing.


Zorghelden krijgen armbandje
[…] Daarom heeft een Elburgse onderneemster bijna 1400 armbandjes gemaakt voor zorgmedewerkers. En
dinsdagochtend bood ze deze aan aan het personeel van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Bekijk de video. De
tekst gaat daaronder verder. Ga er maar aan staan: bijna 1400 armbandjes. Een initiatief van onderneemster Anja
Woudenberg van het […]


NEUTRAAL

14/04/2020
19:24
1 dag geleden

https://drimble.nl/entertainment/opmerkelijk/67657862/hartverwarmend-paascadeau-voor-coronapatienten.html

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/zorghelden-krijgen-armbandje/3462798

Zorghelden krijgen armbandje
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Ze wilde niet alleen maar klappen voor de zorg, maar ook daadwerkelijk iets teruggeven. Daarom
heeft een Elburgse onderneemster bijna 1400 armbandjes gemaakt voor zorgmedewerkers. En dinsdagochtend
bood ze deze aan aan het personeel van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. https://gld.nl/51B#Zorghelden #Corona #OmroepGLD


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

Views: 40.400
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Zorghelden krijgen armbandje
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Ze wilde niet alleen maar klappen voor de zorg, maar ook daadwerkelijk iets teruggeven. Daarom
heeft een Elburgse onderneemster bijna 1400 armbandjes gemaakt voor zorgmedewerkers. En dinsdagochtend
bood ze deze aan aan het personeel van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. https://gld.nl/51B
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[…] Daarom heeft een Elburgse onderneemster bijna 1400 armbandjes gemaakt voor zorgmedewerkers. En
dinsdagochtend bood ze deze aan aan het personeel van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Bekijk de
video. De tekst gaat daaronder verder. Ga er maar aan staan: bijna 1400 armbandjes. Een initiatief van
onderneemster Anja Woudenberg van het […]
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Views: 5.155

Harderwijk - Een arts in Harderwijk heeft viool gespeeld voor de coronapatiënten op de geïsoleerde afdeling in het St
Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Hij zorgde hiermee voor geëmotioneerde reacties bij hen, ook online wordt de actie
bijzonder gewaardeerd. Dat meldt de Stentor. Meer van Goedemorgen Nederland...
https://drimble.nl/media/uitzendingen/67648311/arts-speelt-viool-voor-coronapatienten-en-ontroert-video.html

Aantal coronazieken in Talma Hof stijgt naar 6
[…] In Emmeloord komen alleen geplande opnames binnen. Covid-centra Het Dokter Jansencentrum is een van de
drie Covid-centra in Flevoland, naast St. Jansdal in Lelystad en Perspectief in Almere. Er vindt onderling afstemming
plaatst over de zorg die wordt aangeboden, het personeel dat wordt ingezet en de verdeling van de patiënten […]
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https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2444891/Zorghelden-krijgen-armbandje

Arts speelt viool voor coronapatiënten en ontroert [video]
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Zorghelden krijgen armbandje



14/04/2020
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http://youtube.com/watch?v=lgWooQbqLko

https://denoordoostpolder.nl/artikel/1097703/aantal-coronazieken-in-talma-hof-stijgt-naar-6.html

Views: 515

Vioolspelende internist zorgt voor afleiding op isolatieafdelingen St Jansdal
Harderwijk - Wat doe je als je een muzikale arts bent en moet werken op Tweede Paasdag? Alexander Later, internistnefroloog bij het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, nam zijn viool mee en zorgde voor een mooi stuk muziek en daarmee
voor een zeldzaam...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67642247/vioolspelende-internist-zorgt-voor-afleiding-opisolatieafdelingen-st-jansdal.html

Vioolspelende internist zorgt voor afleiding op isolatieafdelingen St Jansdal
Zeewolde - Wat doe je als je een muzikale arts bent en moet werken op Tweede Paasdag? Alexander Later, internistnefroloog bij het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, nam zijn viool mee en zorgde voor een mooi stuk muziek en daarmee
voor een zeldzaam...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/67642248/vioolspelende-internist-zorgt-voor-afleiding-op-isolatieafdelingenst-jansdal.html

Positive News: Tieners maken hotline voor eenzame ouderen
Kim Bouten

[…] Arts speelt viool voor coronapatiënten Alexander Later werkt als internist-nefroloog in het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk, maar daarnaast speelt hij ook nog eens prachtig viool. Hij besloot om zijn viool mee
te nemen naar zijn werk en een mooi stuk te spelen voor de coronapatiënten op de isolatieafdelingen.
Mexicaanse Jorge (12) ontwerpt […]


https://www.glamour.nl/nieuws/wil-je-weten/a32137287/positive-news-coronavirus-14-april/

Views: 4.666
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Wekdienst 14/4: Tweede Kamer bespreekt noodpakket • Ideeënbus voor corona-app
sluit
[…] Na allerlei uitbreidingen en fusies heeft de keten ruim 200 winkels en meer dan 22.000 medewerkers. En
dan nog even dit Deze arts moest op Tweede Paasdag werken in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en wilde
er iets bijzonders van maken. Hij nam zijn viool mee en zorgde voor wat afleiding voor de patiënten op de
isolatie-afdelingen […]
 https://nos.nl/artikel/2330410-wekdienst-14-4-tweede-kamer-bespreekt-noodpakket-ideeenbus-voor-corona-appsluit.html

Views: 86.760
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Hartverwarmend paascadeau voor coronapatiënten
Een arts die op tweede paasdag moet werken in het St Jansdal in Harderwijk zorgt voor een leuke
verrassing.","articleBody":null,


https://www.telegraaf.nl/video/1711616162/hartverwarmend-paascadeau-voor-coronapatienten

Views: 168.772
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Arts ontroert coronapatiÃ«nten met vioolspel in St Jansdal Harderwijk: âKippenvel`
(De Stentor Veluwe)
Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geÃ¯soleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Een keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er nauwelijks tijd
is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven […]


POSITIEF

13/04/2020
23:39
2 dagen
geleden

Arts speelt viool voor patiënten op corona-afdeling
Zwolle - Ontroerend moment in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Daar speelde een arts op paasmaandag viool voor
de patiënten in de isolatiekamers. Alexander Later is behalve internist-nefroloog ook muziekliefhebber én kan viool
spelen. Hij nam vandaag (maandag) zijn instrument mee naar het ziekenhuis...
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https://drimble.nl/regio/overijssel/zwolle/67636439/arts-speelt-viool-voor-patienten-op-corona-afdeling.html

Arts speelt viool voor patiënten op corona-afdeling
Harderwijk - Ontroerend moment in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Daar speelde een arts op paasmaandag viool
voor de patiënten in de isolatiekamers. Alexander Later is behalve internist-nefroloog ook muziekliefhebber én kan viool
spelen. Hij nam vandaag (maandag) zijn instrument mee naar het ziekenhuis...


13/04/2020
23:23
2 dagen
geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25423773

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67636440/arts-speelt-viool-voor-patienten-op-corona-afdeling.html

Arts speelt viool voor coronapatiënten in ziekenhuis Harderwijk
Harderwijk - Alexander Later is niet alleen internist-nefroloog in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, maar blijkt ook nog
eens over een flinke portie muzikaal talent te beschikken.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67636384/arts-speelt-viool-voor-coronapatienten-in-ziekenhuisharderwijk.html

Arts speelt viool voor coronapatiënten in ziekenhuis Harderwijk
Alexander Later is niet alleen internist-nefroloog in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, maar blijkt ook nog
eens over een flinke portie muzikaal talent te beschikken. Vandaag nam hij zijn viool mee naar werk en
zorgde hij voor een mooi stuk muziek voor de patiënten die momenteel op de isolatieafdelingen liggen met
het coronavirus […]


http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/arts-speelt-viool-voor-coronapatienten-in-ziekenhuis-harderwijk/3461830
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Arts speelt viool voor coronapatiënten in ziekenhuis Harderwijk
Alexander Later is niet alleen internist-nefroloog in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, maar blijkt ook nog
eens over een flinke portie muzikaal talent te beschikken. Vandaag nam hij zijn viool mee naar werk en
zorgde hij voor een mooi stuk muziek voor de patiënten die momenteel op de isolatieafdelingen liggen met
het coronavirus […]


https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5089626/arts-corona-viool-spelen-isolatie-st-jansdal-limburg
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: `Kippenvel`
Harderwijk - Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er
nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige...
 https://drimble.nl/binnenlands-nieuws/67636045/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-ziekenhuis-harderwijkkippenvel.html

Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’
Kimberly Rallis

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo
druk dat er nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En
dan is er ineens een arts
 https://www.tubantia.nl/binnenland/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-ziekenhuis-harderwijkkippenvel%7Eaa4ab1ff/
Views: 5.528
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’
Kimberly Rallis

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo
druk dat er nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En
dan is er ineens een arts


https://www.pzc.nl/binnenland/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-ziekenhuis-harderwijk-kippenvel~aa4ab1ff/

Views: 2.474
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’
Kimberly Rallis

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo
druk dat er nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En
dan is er ineens een arts


https://www.bd.nl/binnenland/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-ziekenhuis-harderwijk-kippenvel~aa4ab1ff/

Views: 4.992
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’
Kimberly Rallis

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo
druk dat er nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En
dan is er ineens een arts
 https://www.gelderlander.nl/binnenland/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-ziekenhuis-harderwijkkippenvel%7Eaa4ab1ff/
Views: 6.930
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’
ad.nl

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er nauwelijks
tijd...
 https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4347271/arts-ontroert-coronapatinten-met-vioolspel-in-ziekenhuisharderwijk-kippenvel
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’
Kimberly Rallis

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo
druk dat er nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En
dan is er ineens een arts
 https://www.ad.nl/binnenland/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-ziekenhuis-harderwijkkippenvel%7Eaa4ab1ff/
Views: 29.922
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis ‘Kippenvel’
AD

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Eén keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er nauwelijks tijd
is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En dan is er ineens een arts
 https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/135698/202004/arts-ontroert-coronapati%C3%ABnten-met-vioolspel-inziekenhuis--%E2%80%98kippenvel%E2%80%99
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in St Jansdal Harderwijk: `Kippenvel`
Harderwijk - Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Een keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er
nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67635659/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-st-jansdalharderwijk-kippenvel.html

Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in St Jansdal Harderwijk: ‘Kippenvel’
Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Een keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er nauwelijks tijd
is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En dan is er ineens een arts […]
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2254218/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-st-jansdalharderwijk-kippenvel

Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in St Jansdal Harderwijk: ‘Kippenvel’
Kimberly Rallis

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Een keer per dag mag je bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo
druk dat er nauwelijks tijd is voor een praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het beheerst je leven. En
dan is er ineens een arts […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-st-jansdal-harderwijkkippenvel~aa4ab1ff/
Views: 3.540
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Arts speelt viool voor coronapatiënten op isolatiekamers Deze arts moest vandaag op Tweede Paasdag werken in
ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, en wilde er iets bijzonders van maken. En dus nam arts Alexander Later zijn viool mee,
en zorgde voor wat afleiding voor de patiënten op de isolatie-afdelingen. Het ziekenhuis zette de beelden op […]


https://nos.nl/liveblog/2330307-opnieuw-hoopgevende-daling-aantal-ic-patienten-bollenvelden-leeggehaald.html
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Arts speelt viool voor coronapatiënten op isolatiekamers
Harderwijk - Het Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk zette de beelden online. De arts wilde met zijn muziek voor afleiding
zorgen.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67635413/arts-speelt-viool-voor-coronapatienten-opisolatiekamers.html

Arts speelt viool voor coronapatiënten op isolatiekamers | NOS
Het Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk zette de beelden online. Arts Alexander Later wilde met zijn muziek
voor afleiding zorgen.


https://nos.nl/video/2330390-arts-speelt-viool-voor-coronapatienten-op-isolatiekamers.html
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Arts speelt viool voor coronapatiënten in ziekenhuis Harderwijk
RTL Nieuws

Alexander Later is niet alleen internist-nefroloog in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, maar blijkt ook nog
eens over een flinke portie muzikaal talent te beschikken. Vandaag nam hij zijn viool mee naar werk en zorgde
hij voor een mooi stuk muziek voor de patiënten die momenteel op de isolatieafdelingen liggen met het
coronavirus […]
 https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/arts-speelt-viool-voor-coronapati%C3%ABnten-in-ziekenhuisharderwijk/ar-BB12zJMl?li=BBoPOOe

Views: 16.174
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Arts speelt viool voor coronapatiënten op isolatiekamers
112-Overijssel

Landelijk – Een arts moest vandaag op Tweede Paasdag werken in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, en
wilde er iets bijzonders van maken. En dus nam arts Alexander Later zijn viool mee, en zorgde voor wat
afleiding voor de patiënten op de isolatie-afdelingen.
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https://www.112-ov.nl/112-nieuws-uit-overijssel/arts-speelt-viool-voor-coronapatienten-op-isolatiekamers/

Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in St Jansdal Harderwijk: ‘Kippenvel’
De Stentor Veluwe

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Je mag geen bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er nauwelijks tijd is voor een
praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het


https://heerde.nieuws.nl/knipsels/38373/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-st-jansdal-harderwijk-kippenvel/
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Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in St Jansdal Harderwijk: ‘Kippenvel’
De Stentor Veluwe

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geïsoleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Je mag geen bezoek ontvangen. De artsen en verpleegkundigen zijn zo druk dat er nauwelijks tijd is voor een
praatje. Het enige waar je aan denkt is corona. Het


https://hattem.nieuws.nl/knipsels/27256/arts-ontroert-coronapatienten-met-vioolspel-in-st-jansdal-harderwijk-kippenvel/
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Entree ziekenhuis Harderwijk omgedoopt tot Zorgheldenplein
Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen in de zorg is de entree van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk afgelopen vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden door Roland
Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. “Het symboliseert ons respect voor iedereen die
meehelpt in deze strijd […]


https://putten.nieuws.nl/nieuws/11581/entree-ziekenhuis-harderwijk-omgedoopt-tot-zorgheldenplein/

Views: 1.104
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Arts speelt viool voor coronapatiÃ«nten op isolatiekamers
112 Overijssel

Landelijk â Een arts moest vandaag op Tweede Paasdag werken in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, en wilde er iets
bijzonders van maken...


NEUTRAAL

13/04/2020
02:01
3 dagen
geleden

Arts ontroert coronapatiÃ«nten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: âKippenvelâ
AD

Stel je voor, je hebt het coronavirus opgelopen en ligt geÃ¯soleerd op een afdeling van het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. EÃ©n keer p...


NEUTRAAL

13/04/2020
01:36
3 dagen
geleden

NEUTRAAL
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Arts speelt viool voor coronapatiÃ«nten in ziekenhuis Harderwijk
RTL Nieuws

Alexander Later is niet alleen internist-nefroloog in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, maar blijkt ook nog eens over
een flinke port...
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http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/arts-speelt-viool-voor-coronapatienten-in-ziekenhuis-harderwijk

Huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk kan zorg coronapatiënten goed aan
Ingrid Willems

[…] Volgens directeur Roland Ekkelenkamp komt het soms in het weekeinde voor dat alle zes spreekkamers
in de post bij ziekenhuis St Jansdal in gebruik zijn, maar doorgaans kan de huisartsencoöperatie het met
minder af. De tijdelijke extra post, naast de reguliere huisartsenpost, staat er speciaal voor coronapatiënten
die ’s avonds of in het […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/huisartsencooperatie-medicamus-in-harderwijk-kan-zorg-coronapatienten-goedaan~a97974d4/
Views: 3.470

NEUTRAAL

11/04/2020
07:45
5 dagen
geleden

NEUTRAAL

11/04/2020
04:00
5 dagen
geleden

Huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk kan zorg coronapatiënten goed aan
[…] Volgens directeur Roland Ekkelenkamp komt het soms in het weekeinde voor dat alle zes spreekkamers in de post
bij ziekenhuis St Jansdal in gebruik zijn, maar doorgaans kan de huisartsencoöperatie het met minder af.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2250292/huisartsencooperatie-medicamus-in-harderwijk-kan-zorgcoronapatienten-goed-aan

Wat zijn toch die gele bloemen die overal zo uitbundig bloeien in de berm?
Nicole Berkouwer

[…] Afgelopen woensdag was het National... Daarom ging het Ermelose ziekenhuis dicht en kwam ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk De medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal zijn volle bak aan het werk door het
coronavirus. Wij k... Feitje! Dit is waarom veel oude panden een raampje boven de voordeur hebben Die
prachtige oude woningen in Harderwijk
 https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/mysteries/wat-zijn-toch-die-gele-bloemen-die-overal-zo-uitbundig-bloeienin-de-berm~79284/

Views: 12.322
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Nieuws
[…] Meer lezen Oproep voor isolatiejassen St Jansdal Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel
dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenki Meer lezen Delicatessen Wijn
Ermelo DA Boeve Drogisterij Parfumerie Ermelo Jacobi Shiatsu en Stoelmassage Ermelo Putten PtP Bouw- consultancy […]


http://ermelo.allesvan.nl/nieuws/detail/id/232484/Beach_on_Wheels_Strand_Nulde_Putten
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Corona-update | Belangrijke ontdekking Radboudumc, IJsseldijken mogelijk op slot en
Zwarte Cross in gevaar
Gert Kramer

[…] Dat laat communicatieadviseur Marian Damm desgevraagd weten. ,,Het is hartverwarmend hoezeer er
met ons wordt meegeleefd. Onder meer van ziekenhuis St Jansdal hebben we diverse persoonlijke
beschermingsmiddelen mogen ontvangen. Hiermee komen we in elk geval de paasdagen door.’’ Geboren
Urker Jan Bakker is corona-arts in New York: ‘Het is […]
 https://www.destentor.nl/regio/corona-update-belangrijke-ontdekking-radboudumc-ijsseldijken-mogelijk-op-slot-enzwarte-cross-in-gevaar~aaff3e97/

Views: 3.464
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Heli landingen bij St Jansdal
Zeewolde - Ziekenhuis St Jansdal is afgelopen maandag benaderd door de ANWB over de mogelijkheid dat heli´s IC
patiënten zouden kunnen komen ophalen om over te brengen naar andere IC´s in Nederland of Duitsland. Het St Jansdal
heeft hiervoor de personeelsparkeerplaats achter het ziekenhuis (tussen...
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https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/67596422/heli-landingen-bij-st-jansdal.html

Veel te weinig beschermingsmiddelen: 'Verpleeghuizen komen op de vijfde plaats'
[…] ' Martens en zijn collega's doen een dringende oproep aan het kabinet het beter te regelen. Om dit
weekeinde genoeg materiaal te hebben, kreeg hij hulp van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Dat schonk
deze vrijdag een voorraad beschermingsmateriaal aan de zorginstelling.
 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2444274/Veel-te-weinig-beschermingsmiddelen-Verpleeghuizen-komen-opde-vijfde-plaats
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Zorginstelling WZU kan paasdagen door: giften uit regio zorgen voor voldoende
beschermingsmiddelen
Ingrid Willems

[…] Dat laat communicatieadviseur Marian Damm desgevraagd weten. ,,Het is hartverwarmend hoezeer er
met ons wordt meegeleefd. Onder meer van ziekenhuis St Jansdal hebben we diverse persoonlijke
beschermingsmiddelen mogen ontvangen. Hiermee komen we in elk geval de paasdagen door. Noodklok
Bestuurder Wim Martens luidde gisteren de noodklok […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/zorginstelling-wzu-kan-paasdagen-door-giften-uit-regio-zorgen-voor-voldoendebeschermingsmiddelen~a93db81d/

Views: 3.464
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Entree ziekenhuis omgedoopt tot Zorgheldenplein
Harderwijk - Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen in de zorg is de entree van
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden
door Roland Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. ''Het symboliseert ons respect
voor iedereen die meehelpt in deze […]
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Entree ziekenhuis St Jansdal omgedoopt tot Zorgheldenplein
Harderwijk - Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen in de zorg is de entree van ziekenhuis
St Jansdal in Harderwijk vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden door Roland
Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. 'Het symboliseert ons respect voor iedereen die
meehelpt in deze strijd
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https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/969011/entree-ziekenhuis-omgedoopt-tot-zorgheldenplein-

https://flevopost.nl/artikel/1097210/entree-ziekenhuis-st-jansdal-omgedoopt-tot-zorgheldenplein.html

Views: 532

Helikopter landt woensdag voor het eerst bij Sint Jansdal
Ziekenhuis Sint Jansdal is afgelopen week benaderd door de ANWB over de mogelijkheid voor heli’s om IC patiënten
op te halen om over te brengen naar andere IC’s in Nederland of Duitsland. Deze week landde de eerste helikopter.
Helikopter landingsplek Het Sint Jansdal heeft hiervoor de personeelsparkeerplaats achter het ziekenhuis (tussen
[…]


https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/108131/helikopter-landt-woensdag-voor-het-eerst-bij-sint-jansdal/

Views: 1.095

Berichten

NEUTRAAL

10/04/2020
12:24
6 dagen
geleden

9

Entree ziekenhuis St Jansdal Harderwijk omgedoopt tot Zorgheldenplein
HARDERWIJK - Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen in de zorg is de entree van
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden
door Roland Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. 'Het symboliseert ons respect
voor iedereen die meehelpt in deze strijd
 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2444241/Entree-ziekenhuis-St-Jansdal-Harderwijk-omgedoopt-totZorgheldenplein

Views: 5.024
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Medicamus doopt entree St Jansdal Harderwijk om tot Zorgheldenplein
Ingrid Willems

Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen in de zorg is de entree van ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk vrijdagmorgen omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is aangeboden door
Roland Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus. ,,Het symboliseert ons respect voor
iedereen die meehelpt in deze strijd […]


https://www.destentor.nl/veluwe/medicamus-doopt-entree-st-jansdal-harderwijk-om-tot-zorgheldenplein~aaff66d3/
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Entree ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk omgedoopt tot Zorgheldenplein
Dronten - Persbericht huisartsencoöperatie Medicamus: Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle mensen
in de zorg is de entree van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het naambordje is
aangeboden...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67585043/entree-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-omgedoopt-totzorgheldenplein.html

Slooprijp oud-woonzorgcentrum in Ermelo nu noodhospitaal
[…] Zorggroep Noordwest-Veluwe, ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en huisartsencoöperatie Medicamus hebben de
handen ineengeslagen voor de zorg aan kwetsbare mensen. In het noodhospitaal zijn alle soorten zorg mogelijk, ook
palliatieve zorg. Het noodhospitaal is bedoeld voor patiënten...
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/slooprijp-oud-woonzorgcentrum-in-ermelo-nu-noodhospitaal/3458877

Slooprijp oud-woonzorgcentrum in Ermelo nu noodhospitaal
Jan Kas

[…] Zorggroep Noordwest-Veluwe, ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en huisartsencoöperatie Medicamus hebben de
handen ineengeslagen voor de zorg aan kwetsbare mensen. In het noodhospitaal zijn alle soorten zorg mogelijk, ook
palliatieve zorg. Het noodhospitaal is bedoeld voor patiënten die nog wel zorg, maar geen (inmiddels schaarse)
ziekenhuiszor


http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/slooprijp-oud-woonzorgcentrum-in-ermelo-nu-noodhospitaal-1.1651504
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Heli landingen bij St Jansdal
Harderwijk - 10 april 2020 Ziekenhuis St Jansdal is afgelopen week benaderd door de ANWB over de mogelijkheid dat heli
´s IC patiënten zouden kunnen komen ophalen om over te brengen naar andere IC´s in Nederland of Duitsland. Het St
Jansdal heeft hiervoor de personeelsparkeerplaats achter het ziekenhuis...
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https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67582645/heli-landingen-bij-st-jansdal.html

Heli landingen bij St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal is afgelopen week benaderd door de ANWB over de mogelijkheid voor heli’s om IC patiënten op te
halen om over te brengen naar andere IC’s in Nederland of Duitsland. Het St Jansdal heeft hiervoor de
personeelsparkeerplaats achter het ziekenhuis (tussen bouwplaats Radiologie en Stationsstraat) aangewezen […]


https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/heli-landingen-bij-st-jansdal_36454.html
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Zorgheldenplein uit respect voor medewerkers
[…] verdient een blijvende herinnering' ERMELO/ HARDERWIJK - Uit diepe bewondering voor het moedige werk van álle
mensen in de zorg is de entree van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdag omgedoopt tot Zorgheldenplein. Het
naambordje is aangeboden door Roland Ekkelenkamp, directeur van huisartsencoöperatie Medicamus […]
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https://ermelovannu.nl/actueel/9551-zorgheldenplein-uit-respect-voor-medewerkers

Groeiend verzet bij verpleeghuispersoneel
Frederiek WeedaJeroen Wester

[…] „Wij kregen zojuist een partij schorten omdat we veel gedaan hebben als herstel-unit voor het St Jansdal.
Dat is mooie solidariteit.” Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 april 2020 Een
versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 11 april 2020


https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/10/groeiend-verzet-bij-verpleeghuispersoneel-a3996552
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Kamerstuk 32620, nr. 260
Nr. 260 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 april 2020 De vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft op 6 februari 2020 overleg gevoerd met de heer Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport, en
de heer De Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – de brief van de Minister voor Medische Zorg
[…]
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-260.html

Délifrance vestigingen trakteren op een lunch
[…] Délifrance Maastricht Grote Staat het zorgpersoneel van het plaatselijke UMC+ ziekenhuis, trakteerde Délifrance
Lelystad de medewerkers van het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en liet Délifrance Reeuwijk onder andere de
plaatselijke brandweer, basisschool en mensen op de bouw genieten van een lekkere lunch. ‘Deze mensen houden het
land […]


https://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2020/04/delifrance-vestigingen-trakteren-op-een-lunch-101334517
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Liveblog: Moeder Ici Paris XL betaalt toch (deels) huur, webshops The Sting en
zusterbedrijven offline
[…] Zo werd onder meer door Délifrance Maastricht het personeel van het UMC+ van lunch voorzien en ook
werden medewerkers van het St Jansdal Ziekenhuis in Hardenwijk getrakteerd op belegde broodjes. "Deze
mensen houden het land draaiende. Het is fijn om op deze manier iets terug te kunnen doen en ze een hart
onder de riem te steken", aldus Wilbert […]
 https://retailtrends.nl/news/60085/liveblog-moeder-ici-paris-xl-betaalt-toch-deels-huur-webshops-the-sting-enzusterbedrijven-offline
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Liveblog: Moeder Ici Paris XL betaalt toch (deels) huur, webshops The Sting en
zusterbedrijven offline
[…] Zo werd onder meer door Délifrance Maastricht het personeel van het UMC+ van lunch voorzien en ook
werden medewerkers van het St Jansdal Ziekenhuis in Hardenwijk getrakteerd op belegde broodjes. "Deze
mensen houden het land draaiende. Het is fijn om op deze manier iets terug te kunnen doen en ze een hart
onder de riem te steken", aldus Wilbert […]
 https://retailtrends.nl/news/60085/liveblog-moeder-ici-paris-xl-betaalt-toch-deels-huur-webshops-the-sting-enzusterbedrijven-offline
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Liveblog: Merendeel gemeenten verwacht faillissementsgolf, webshops The Sting en
zusterbedrijven offline
[…] Zo werd onder meer door Délifrance Maastricht het personeel van het UMC+ van lunch voorzien en ook
werden medewerkers van het St Jansdal Ziekenhuis in Hardenwijk getrakteerd op belegde broodjes. "Deze
mensen houden het land draaiende. Het is fijn om op deze manier iets terug te kunnen doen en ze een hart
onder de riem te steken", aldus Wilbert […]
 https://retailtrends.nl/news/60085/liveblog-merendeel-gemeenten-verwacht-faillissementsgolf-webshops-the-sting-enzusterbedrijven-offline
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Lokale instanties met vitaal beroep getrakteerd op lunch door Délifrance
[…] Ze hebben lokale instanties getrakteerd op belegde baguettes. Zo heeft Délifrance Lelystad
medewerkers van het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk verrast, Délifrance Maastricht Grote Straat het
zorgpersoneel van het plaatselijke UMC+ ziekenhuis verrast en Délifrance Reeuwijk de plaatselijke
brandweer, basisschool en mensen op de bouw verrast […]
 https://denationalefranchisegids.nl/franchisenieuws/lokale-instanties-met-vitaal-beroep-getrakteerd-op-lunch-doordelifrance/
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Minder coronapatiÃ«nten, dus noodhospitaal De Dillenburg in Ermelo gaat ook andere
mensen opvangen (De Stentor Veluwe)
In het noodhospitaal De Dillenburg in Ermelo is de eerste coronapatiÃ«nt opgenomen. Het gaat om een 87-jarige vrouw
die uit ziekenhuis St Jansdal is overgeplaatst.
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Minder coronapatiënten, dus noodhospitaal De Dillenburg in Ermelo gaat ook andere
mensen opvangen
Hemmy van Reenen

In het noodhospitaal De Dillenburg in Ermelo is de eerste coronapatiënt opgenomen. Het gaat om een 87jarige vrouw die uit ziekenhuis St Jansdal is overgeplaatst. Manager Ard Kleijer van Zorggroep Noordwest
Veluwe heeft positief nieuws: de druk op het met spoed ingerichte noodhospitaal De Dillenburg is minder
groot dan twee weken geleden werd […]
 https://www.destentor.nl/ermelo/minder-coronapatienten-dus-noodhospitaal-de-dillenburg-in-ermelo-gaat-ook-anderemensen-opvangen~a24bebd0/

Views: 3.469
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Minder coronapatiënten, dus noodhospitaal De Dillenburg in Ermelo gaat ook andere
mensen opvangen
In het noodhospitaal De Dillenburg in Ermelo is de eerste coronapatiënt opgenomen. Het gaat om een 87-jarige vrouw die
uit ziekenhuis St Jansdal is overgeplaatst.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2245314/minder-coronapatienten-dus-noodhospitaal-de-dillenburg-inermelo-gaat-ook-andere-mensen-opvangen

Mooi is de titel van de weblog van wethouder Marije Storteboom van deze week

09/04/2020
[…] Ik vind het mooi om te merken dat dit dus ook echt gebeurt. Steun elkaar Ik zag in het dorp dat posters van de
04:34
Vrienden van het St Jansdal werden uitgedeeld. Bij heel veel winkels hangen ze nu in de etalage. Ik hoor mensen
1 week geleden zeggen dat ze toch maar even wat eten hebben besteld bij dat ene restaurant dat nu ook bezorgt. Of haalt men dat
lekkere […]
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https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/17991/mooi-is-de-titel-van-de-weblog/

Views: 1.089

Noodhospitaal de Dillenburg opent deuren voor eerste patiënten

08/04/2020
[…] De eerste patiënten in de Dillenburg verwelkomd. Een knap staaltje samenwerking van de Gezond15:46
Veluwe-partijen Zorggroep Noordwest-Veluwe, het St Jansdal ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus.
1 week geleden “Wij vinden dat wij in deze tijd zij aan zij moeten staan met onze partners van GezondVeluwe”, vertelt Ard
Kleijer van de Zorggroep […]
 https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/968445/noodhospitaal-de-dillenburg-opent-deuren-voor-eerstepatinten-
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Liz

08/04/2020
En ondertussen in Harderwijk.. Oproep isolatiejassen 6 april 2020 - Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken
14:01
momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis
1 week geleden ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan.


https://www.nieuwskoerier.nl/news/644813-woede-en-ongeloof-bij-zorgpersoneel-over-uitspraken-minister-de-jonge

Berichten
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Oproep voor isolatiejassen St Jansdal

08/04/2020
7 April 2020 - Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg
01:34
aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet
1 week geleden een groot tekort ontstaan.


POSITIEF

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67523970/oproep-voor-isolatiejassen-st-jansdal.html

Délifrance vestigingen trakteren instanties met vitaal beroep op lunch

08/04/2020
[…] verraste Délifrance Maastricht Grote Staat het zorgpersoneel van het plaatselijke UMC+ ziekenhuis, trakteerde
00:00
Délifrance Lelystad de medewerkers van het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en liet Délifrance Reeuwijk onder andere
1 week geleden de plaatselijke brandweer, basisschool en mensen op de bouw genieten van een lunch. “Deze mensen houden het lan
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https://franchiseplus.nl/nieuws/delifrance-vestigingen-trakteren-instanties-met-vitaal-beroep-op-lunch

Views: 8.056

Nieuws

08/04/2020
[…] Meer lezen ZIEN bij Wouter & Inge Optiek en Optometrie Sport Ermelo Drumble Dance Online Tuincoach
00:00
Bloembinderij Rooze Putten RJ Automatisering Oproep voor isolatiejassen St Jansdal Zorgverleners van ziekenhuis St
1 week geleden Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenki Meer
lezen


https://putten.allesvan.nl/nieuws/detail/cat/122/id/325080/Inschrijving-van-start-voor-Workshopcarrousel-voor-vrijwilligers

