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Coronatest in het ziekenhuis gehad? Deze weg legt jouw wattenstaafje af
Esther de Kloe
[…] Het zijn wattenstaafjes die door de neus-keelholte van patiënten en ziekenhuispersoneel zijn gegaan,
maar ook monsters die via ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, huisartsen en verpleeghuizen in de regio
binnenkomen. Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan! Log in of maak een account aan en mis
niks meer van de sterren […]

  https://www.destentor.nl/amersfoort/coronatest-in-het-ziekenhuis-gehad-deze-weg-legt-jouw-wattenstaafje-
af~a843ada2/
Views: 3.527

St Jansdal in Harderwijk kleurt paars voor Wereld Prematuren Dag
Bert-Jan Lukje
Het St Jansdal in Harderwijk kleurde vanavond paars. Het Harderwijkse ziekenhuis deed mee aan de actie voor
Wereld Prematuren Dag. Het Moeder & Kindcentrum van het ziekenhuis was voorzien van een paarse gloed.
Door dit deel van het ziekenhuis te verlichten wil St Jansdal alle ouders van te vroeg geboren baby’s een hart
onder de riem steken […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-in-harderwijk-kleurt-paars-voor-wereld-prematuren-dag~a2103817/
Views: 3.548

Extra maatregelen niet verlengd: dit gaat in Harderwijk, Ermelo en Putten weer open
Carin Van der Meij
[…] nl/randmeren/gezondheid/corona/ Lees ook: Vanavond kleurt het St Jansdal in Harderwijk paars en dit is
waarom Een blauw verlicht gebouw voor de Verenigde Naties en 't Weitje in Ermelo in het rood voor de kritie...
Corona-update RIVM 17 november: ‘153 nieuwe besmettingen in Harderwijk, Ermelo en Putten’ Doe mee aan
de indebuurt […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/extra-maatregelen-niet-verlengd-harderwijk-ermelo-putten~102556/
Views: 12.379

Vanavond kleurt het St Jansdal in Harderwijk paars en dit is waarom
Nicole Berkouwer
[…] Op dinsdag 17 november zal een onderdeel van St Jansdal in Harderwijk paars verlichten, namelijk het
Moeder&Kindcentrum. Het is dinsdag 17 november en dat betekent dat het Wereld Prematuren Dag is. Wereld
Prematuren Dag (WPD) Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor de problemen rond een
vroeggeboorte. “Stichting Prematurendag richt […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/st-jansdal-kleurt-paars-harderwijk~102518/  Views: 12.379

Moeder en Kindcentrum van Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk paars gekleurd
Vandaag, 17 november, is het Wereld Prematuren Dag (WPD). Ziekenhuis St.Jansdal kleurt mee door het
gebouw van Moeder&Kindcentrum te verlichten. Zij doen dit om alle ouders van te vroeg geboren baby's een
hart onder de riem te steken. (Foto St.Jansdal Harderwijk) Stichting Prematurendag Op 17 november, Wereld
Prematurendag, wordt extra aandacht […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/moeder-en-kindcentrum-van-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-paars-gekleurd

Zo weet je binnen één minuut of je moet overstappen van zorgverzekeraar
[…] Meer artikelen Topper Zelfde behandeling, ander ziekenhuis: kosten in Harderwijk en omgeving lopen
uiteen Topper Ka-ching of meevaller? Dit zijn de parkeerkosten bij Ziekenhuis St Jansdal Lees ook: Harrie redt
levens met zijn stichting: ‘Elke 300 meter moet een AED komen’ Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in
lokale clubs en […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/overstappen-zorgverzekeraar-zorgverzekering~71528/  Views: 12.309
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Vuurwerkverbod: geen invloed op zorgrooster
[…] ,,Er zal altijd een team stand-by staan, zeker nu corona nog steeds speelt", zegt Karin Gerritsen, woordvoerder van
het Deventer Ziekenhuis. HARDERWIJK/HARDENBERG ,,Een vuurwerkverbod geeft wel iets meer rust. Maar dat betekent
niet dat we gaan tornen aan de bezetting…

  https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20201114-12447272 - de Stentor

Vuurwerkverbod heeft geen invloed op ziekenhuisrooster: ‘We moeten alert blijven’
Ingrid Willems, Ingrid Stijkel, Fleur Reijngoudt en Francisca Muller
[…] Daar kunnen ook ongelukken gebeuren”, reageert woordvoerder Francisca Toes-Haverkamp van
ziekenhuis St Jansdal. Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan! Log in of maak een account aan en
mis niks meer van de sterren. Ja, ik wil gratis onbeperkt toegang

  https://www.destentor.nl/regio/vuurwerkverbod-heeft-geen-invloed-op-ziekenhuisrooster-we-moeten-alert-
blijven~a204e720/
Views: 3.501

Steve NoLastname

Translation: ERMELO - Klaas Luiting (61) lost his wedding ring for four years. During a visit to St Jansdal hospital in
Harderwijk, he lost the ring and since then Klaas and his wife Anne-Marieke have considered the ring lost for
good. Until it surfaced this week.

  http://youtube.com/watch?v=Y_PAZR8vdk4&lc=UgwABAsPKPDEoubg2jp4AaABAg

Medewerkers van ziekenhuis St Jansdal bedanken regering voor zorgbonus
Medewerkers van ziekenhuis St Jansdal steken, verscholen achter maskers en met lachende ogen, de duimen
omhoog. Dit om te bedanken voor de zorgbonus. Bijna alle medewerkers van het ziekenhuis krijgen eenmalig
duizend euro netto uitgekeerd. Bestuursvoorzitter Relinde Weil ziet de bonus als een erkenning voor de
bijzondere inspanning die door alle […]

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/medewerkers-st-jansdal-bedanken-regering-voor-zorgbonus

Zorgbonus voor medewerkers St Jansdal is extra steun in de rug tijdens tweede
coronagolf
Lelystad - Medewerkers van ziekenhuis St Jansdal steken, verscholen achter maskers en met lachende ogen, de duimen
omhoog. Dit om te bedanken voor de zorgbonus. Bijna alle medewerkers van het ziekenhuis krijgen eenmalig duizend
euro netto uitgekeerd.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/72484681/zorgbonus-voor-medewerkers-st-jansdal-is-extra-steun-in-de-rug-
tijdens-tweede-coronagolf.html

Zorgbonus voor medewerkers St Jansdal is extra steun in de rug tijdens tweede
coronagolf
Harderwijk / Lelystad - Medewerkers van ziekenhuis St Jansdal steken, verscholen achter maskers en met
lachende ogen, de duimen omhoog. Dit om te bedanken voor de zorgbonus. Bijna alle medewerkers van het
ziekenhuis krijgen eenmalig duizend euro netto uitgekeerd. Bestuursvoorzitter Relinde Weil ziet de bonus als
een erkenning voor de bijzondere […]

  https://flevopost.nl/artikel/1136855/zorgbonus-voor-medewerkers-st-jansdal-is-extra-steun-in-de-rug-tijdens-tweede-
coronagolf.html
Views: 638

Medewerkers St Jansdal bedanken regering voor zorgbonus
Nijkerk - Relinde bedankt, naast de maatschappij voor het beschikbaar stellen van de bonus, ook minister Hugo de Jonge.
Dit voor de ruimte die aan de ziekenhuizen is geboden om zelf de afweging te maken voor wie de zorgbonus werd
aangevraagd. Het St Jansdal heeft de bonus aangevraagd voor bijna...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/72482190/medewerkers-st-jansdal-bedanken-regering-voor-zorgbonus.html
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Coronapiek voorbij? Gelderse ziekenhuizen 'voorzichtig optimistisch'
[…] “Er worden hier geen dansjes gedaan: corona is niet weg”, benadrukt de woordvoerder van het St
Jansdal in Harderwijk. Waarschuwing voor te veel optimisme “De ervaring van de eerste golf leert dat het nog
een tijd duurt voordat we geen of bijna geen covid-patiënten hebben”, zegt de Gelderse Vallei in Ede, die
overigens vooralsnog niets […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2478937/Coronapiek-voorbij-Gelderse-ziekenhuizen-voorzichtig-optimistisch
Views: 5.462

Coronapiek voorbij? Gelderse ziekenhuizen 'voorzichtig optimistisch'
Omroep Gelderland
[…] “Er worden hier geen dansjes gedaan: corona is niet weg”, benadrukt de woordvoerder van het St
Jansdal in Harderwijk. Waarschuwing voor te veel optimisme “De ervaring van de eerste golf leert dat het nog
een tijd duurt voordat we geen of bijna geen covid-patiënten hebben”, zegt de Gelderse Vallei in Ede, die
overigens vooralsnog niets […]

  https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/2478937-coronapiek-voorbij-gelderse-ziekenhuizen-voorzichtig-optimistisch

Medewerkers St Jansdal bedanken regering voor zorgbonus
Aalt Guliker
[…] Dit voor de ruimte die aan de ziekenhuizen is geboden om zelf de afweging te maken voor wie de
zorgbonus werd aangevraagd. Het St Jansdal heeft de bonus aangevraagd voor bijna al haar medewerkers.*
“Sinds het begin van de coronagolf heeft namelijk iedereen een enorme teamprestatie geleverd in de strijd
tegen het virus en de zorg voor onze pati

  https://www.nijkerkerveen.org/medewerkers-st-jansdal-bedanken-regering-voor-zorgbonus/

Medewerkers St Jansdal bedanken regering voor zorgbonus
Harderwijk - Medewerkers van ziekenhuis St Jansdal steken, verscholen achter maskers en met lachende ogen, de
duimen omhoog. Dit om te bedanken voor de zorgbonus. Bijna alle medewerkers van het ziekenhuis krijgen eenmalig
duizend euro netto uitgekeerd. Bestuursvoorzitter Relinde Weil ziet de bonus als een erkenning...

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/72480381/medewerkers-st-jansdal-bedanken-regering-voor-zorgbonus.html

Coronapiek voorbij? Gelderse ziekenhuizen 'voorzichtig optimistisch'
[…] “Er worden hier geen dansjes gedaan: corona is niet weg”, benadrukt de woordvoerder van het St
Jansdal in Harderwijk. Waarschuwing voor te veel optimisme “De ervaring van de eerste golf leert dat het nog
een tijd duurt voordat we geen of bijna geen covid-patiënten hebben”, zegt de Gelderse Vallei in Ede, die
overigens vooralsnog niets […]

  https://www.rtv-apeldoorn.nl/nieuws/coronapiek-voorbij-gelderse-ziekenhuizen-voorzichtig-optimistisch

Medewerkers St Jansdal bedanken regering voor zorgbonus
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Medewerkers van ziekenhuis St Jansdal steken, verscholen achter maskers en met lachende
ogen, de duimen omhoog. Dit om te bedanken voor de zorgbonus. Bijna alle medewerkers van het
ziekenhuis krijgen eenmalig duizend euro netto uitgekeerd. Bestuursvoorzitter Relinde Weil ziet de bonus als
een erkenning voor de bijzondere inspanning

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/150277/medewerkers-st-jansdal-bedanken-regering-voor-zorgbonus/  Views: 1.188

Medewerkers St Jansdal bedanken regering voor zorgbonus
Erik Elbers
Medewerkers van ziekenhuis St Jansdal steken, verscholen achter maskers en met lachende ogen, de duimen
omhoog. Dit om te bedanken voor de zorgbonus. Bijna alle medewerkers van het ziekenhuis krijgen eenmalig
duizend euro netto uitgekeerd. Bestuursvoorzitter Relinde Weil ziet de bonus als een erkenning voor de bijzondere
inspanning die door alle […]

  https://rtvnunspeet.nl/regionaal-nieuws/medewerkers-st-jansdal-bedanken-regering-voor-zorgbonus/
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St Jansdal Harderwijk meldt vijftigduizendste gebruiker MijnStJansdal
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk meldt dat de vijftigduizendste gebruiker is geregistreerd voor
MijnStJansdal. Het gaat om de uit Hierden afkomstige mevrouw Hop. Het patiëntenportaal is in drie jaar tijd flink gegroeid.
Inmiddels werkt bijna 50% van de poliklinieken van St Jansdal digitaal.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/72469755/st-jansdal-harderwijk-meldt-vijftigduizendste-gebruiker-
mijnstjansdal.html

Mevrouw Hop uit Hierden 50.000ste gebruiker voor patiëntenportaal St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal heeft de 50.000ste gebruiker geregistreerd voor MijnStJansdal; mevrouw Hop uit Hierden.
Mevrouw Hop: “Wat een verrassing! MijnStJansdal betekent voor mij […] Meer informatie is te vinden op
www.stjansdal.nl of download de app MyChart.      

  https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/mevrouw-hop-uit-hierden-50-000ste-gebruiker-voor-patientenportaal-st-
jansdal
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