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Ziekenhuis St Jansdal stelt alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april uit (De
Stentor Flevoland)
Ziekenhuis St. Jansdal gaat alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april helaas verzetten of annuleren. Hierdoor komen
bedden en handen vrij om de verwachte stroom aan coronapatiÃ«nten op te vangen.


POSITIEF

25/03/2020
21:42
8 uur geleden

Chefkok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk
[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis elke avond
verwennen met een lekker hapje. Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef Yornie van Dijk: 'Het is een klein
Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te drinken, maar ik hoorde dat ze soms […]


POSITIEF

25/03/2020
21:28
9 uur geleden

POSITIEF

Omroep Gelderland

[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis elke
avond verwennen met een lekker hapje.
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Views: 38.400

[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis
elke avond verwennen met een lekker hapje. Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef Yornie van
Dijk: 'Het is een klein Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te drinken,
maar ik hoorde dat ze soms […]
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441612/Chefkok-verwent-ziekenhuispersoneel-in-Harderwijk

Views: 5.123

Chef-kok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk
[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis
elke avond verwennen met een lekker hapje. Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef-kok Yornie
van Dijk: 'Het is een klein Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te
drinken, maar ik hoorde dat ze […]


25/03/2020
21:17
9 uur geleden

http://youtube.com/watch?v=AxglQe3SZEE

Chefkok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk



25/03/2020
21:25
9 uur geleden

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/chefkok-verwent-ziekenhuispersoneel-in-harderwijk/3440577

Chefkok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk



25/03/2020
21:25
9 uur geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25384880

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441612/Chef-kok-verwent-ziekenhuispersoneel-in-Harderwijk

Views: 5.123

Ziekenhuis St Jansdal stelt alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april uit
Merle Heppenhuis

Ziekenhuis St. Jansdal gaat alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april helaas verzetten of annuleren.
Hierdoor komen bedden en handen vrij om de verwachte stroom aan coronapatiënten op te vangen. Het gaat
om geplande ingrepen op de locaties in Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Het ziekenhuis
verwacht naar aanleiding van het […]


https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-stelt-alle-niet-spoedeisende-ingrepen-tot-11-april-uit~a799a0e3/

Views: 3.443

NEUTRAAL

St Jansdal schrapt alle niet-spoedeisende ingrepen, ook in Dronten

25/03/2020
Dronten - Persbericht ziekenhuis St Jansdal: Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom
20:36
patiënten met het coronavirus. Zij gaan een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis
10 uur geleden verwacht naar aanleiding...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67238905/st-jansdal-schrapt-alle-niet-spoedeisende-ingrepen-ook-indronten.html
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St Jansdal schrapt alle niet-spoedeisende ingrepen, ook in Dronten - DeDrontenaar.nl

25/03/2020
Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het coronavirus. Zij gaan een
20:22
beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis verwacht naar aanleiding van het landelijk beeld
10 uur geleden komende week meer opnames op de isolatieafdelingen en de Intensive Care (IC).
 https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2217084/st-jansdal-schrapt-alle-niet-spoedeisende-ingrepen-ook-in-drontendedrontenaar-nl

NEUTRAAL

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 11 april

Ely Hackmann
25/03/2020
19:50
HARDERWIJK – Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het
10 uur geleden coronavirus. Zij gaan een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve […] Volg www.stjansdal.nl/corona of de
social media kanalen van het ziekenhuis voor het laatste nieuws.


https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143656/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-af-tot-11-april/

Views: 1.297

NEUTRAAL

Zapata10

25/03/2020
[…] Ik kreeg toen een dubbele longontsteking terwijl we vlak bij Harderwijk in een vakantiehuisje zaten. In Harderwijk op
19:23
de IC terechtgekomen (Sint Jansdal). Als enige. Mijn vrouw kon toen zonder problemen me laten overplaatsen naar een
11 uur geleden ander ziekenhuis dicht bij mijn woonplaats. Geen enkel probleem met capaciteit. En 2017/2018 was een heel zwaar […]


NEUTRAAL

https://www.geenstijl.nl/5152610/live-persco-minpres-rutte-na-crisisberaad/

Geïsoleerde verpleegafdeling in het Dokter Jansencentrum

margot
25/03/2020
18:57
[…] Veiligheidsregio kijkt ook nog naar andere locaties Andere locaties voor een tijdelijke verpleegafdeling in de
11 uur geleden regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking
komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke
opvang (dak- en


https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/25617/geisoleerde-verpleegafdeling-in-het-dokter-jansencentrum/

Views: 1.297

NEUTRAAL

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
17:13
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
13 uur geleden worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-almere/67234536/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcorona-patienten.html

NEUTRAAL

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
17:13
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
13 uur geleden worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67234537/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcorona-patienten.html

NEUTRAAL

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
17:13
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
13 uur geleden worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://drimble.nl/regio/flevoland/urk-noordoostpolder/67234535/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijkezorglocatie-voor-corona-patienten.html
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Tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten in Emmeloord

25/03/2020
[…] Ook wordt gekeken naar andere locaties in Flevoland voor het openen van zorgcentra. Mogelijk komt ook een vleugel
17:09
van het ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad hiervoor in aanmerking. De veiligheidsregio kijkt ook in Almere naar
13 uur geleden mogelijkheden voor het verzorgen van coronapatiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben.


http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/tijdelijke-zorglocatie-voor-coronapati%C3%ABnten-in-emmeloord-1.1645342

Views: 329

NEUTRAAL

Tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Dokter Jansencentrum in Emmeloord

Jasper van Loo
25/03/2020
16:57
[…] Het Dokter Jansencentrum in Emmeloord is de eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in
13 uur geleden Flevoland. Andere locaties worden nog onderzocht. ‘Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad
hiervoor ook in aanmerking komt’, meldt de Veiligheidsregio. ‘Ook in Almere worden er mogelijkheden
verkend […]
 https://www.ad.nl/flevoland/tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten-in-dokter-jansencentrum-inemmeloord%7Ea64eee55/
Views: 29.587

NEUTRAAL

Nunspeetse coronapatiënt terug uit ziekenhuis: Alles deed me zeer

Johannes Visscher
25/03/2020
16:37
[…] De donderdag erna was ik nog steeds erg ziek en had ik weer telefonisch contact met de huisarts. Zij
14 uur geleden besloot mijn longarts in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk in te schakelen. Die longarts adviseerde me
naar het ziekenhuis te sturen. Mijn man heeft me met onze auto gebracht. Onze 21-jarige zoon Peter, die als
enige van onze vier kinderen […]
 https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/nunspeetse-coronapati%C3%ABnt-terug-uit-ziekenhuis-alles-deed-me-zeer1.1645330
Views: 329

NEUTRAAL

Dokter Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in Emmeloord wordt hiervoor gereed gemaakt. Mogelijk ook vleugel St Jansdal Lelystad Andere
15:35
locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St Jansdal in Lelystad hiervoor ook
15 uur geleden in aanmerking komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de
maatschappelijke opvang […]
 https://denoordoostpolder.nl/artikel/1093732/dokter-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcoronapatienten.html
Views: 504

NEUTRAAL

Dokter Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in Emmeloord wordt hiervoor gereed gemaakt. Mogelijk ook vleugel St Jansdal Lelystad Andere
15:35
locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St Jansdal in Lelystad hiervoor ook
15 uur geleden in aanmerking komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de
maatschappelijke opvang […]
 https://flevopost.nl/artikel/1093732/dokter-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcoronapatienten.html

Views: 543

NEUTRAAL

Tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Dokter Jansencentrum in Emmeloord

Jasper van Loo
25/03/2020
15:18
[…] Het Dokter Jansencentrum in Emmeloord is de eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in
15 uur geleden Flevoland. Andere locaties worden nog onderzocht. ‘Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad
hiervoor ook in aanmerking komt’, meldt de Veiligheidsregio. ‘Ook in Almere worden er mogelijkheden
verkend […]

 https://www.destentor.nl/noordoostpolder/tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten-in-dokter-jansencentrum-inemmeloord~a64eee55/
Views: 3.443
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Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties Andere locaties in de regio
14:49
worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in
15 uur geleden Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en
[…]


NEUTRAAL

https://www.dronten.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=14259&mNwc=21&mArc=0

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
14:49
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
15 uur geleden worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en
thuislozen) en GGZ […]


NEUTRAAL

https://www.urk.nl/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten

'Vergeet fooienpotje niet'

Het Kontakt Harderwijk
25/03/2020
13:30
Ingezonden brief - Ik wil een lans breken voor het verplegend personeel van ziekenhuis Sint Jansdal. Mijn vrouw werd
17 uur geleden vorige week plotseling ...


NEUTRAAL

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/vergeet-fooienpotje-niet

'Vergeet fooienpotje niet'

25/03/2020
Ingezonden brief - Ik wil een lans breken voor het verplegend personeel van ziekenhuis Sint Jansdal. Mijn
12:25
vrouw werd vorige week plotseling opgenomen met een gebroken heup. Niet gevallen en na veel pijn, bleek
18 uur geleden een heup gebroken. Na een röntgenfoto kwam ze bij SEH terecht. Echter eerst in de buitenstaande tent de
test op het corona virus […]


NEUTRAAL

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/964772/-vergeet-fooienpotje-niet-

Liveblog: Urk(ers) en het coronavirus

25/03/2020
Update 10:37: Over de zeven geregistreerde coronapatiënten uit Urk verschillende berichten. In veel gevallen verbetering
10:37
maar bij enkelen ook nog grote zorgen. Daarnaast is heel duidelijk dat er zeer veel ziektegevallen met
20 uur geleden coronaverschijnselen op Urk zijn. Update 08:55: Begrafenisvereniging DEL en Talma Thuiszorg doen een dringende
oproep: […]


NEUTRAAL

https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/17277-liveblog-urk-ers-en-het-coronavirus

Onzekerheid en creativiteit bij ondernemers

25/03/2020
[…] Een medewerker vertelt dat er bijvoorbeeld een tent staat bij het ziekenhuis in Harderwijk, het St. Jansdal.
10:32
Ook biedt hij tenten aan bedrijven aan, zodat er meer ruimte is voor de medewerkers om verder uit elkaar te
20 uur geleden zitten. Martien van de Lagemaat van Vakantiepark De Heigraaf vertelt dat het vakantieseizoen nog niet is
begonnen en zijn bedrijf e


NEUTRAAL

https://dewoudenberger.nl/lokaal/winkels/onzekerheid-en-creativiteit-bij-ondernemers-693885

Views: 377

Liz

25/03/2020
[…] Dit klopte niet." *** Er is wel iemand van 57 jaar overleden. Misschien later dan toen het RIVM dit meldde. Kan
08:26
natuurlijk ook. Een 57-jarige vrouw uit Lelystad is zaterdagavond in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk overleden ten
22 uur geleden gevolge van het coronavirus. Ze was het t eerste Flevolandse dodelijke slachtoffer, aldus de GGD.


NEUTRAAL

25/03/2020
00:00
1 dag geleden

https://www.nieuwskoerier.nl/news/635539-man-met-mes-wil-ernstig-zieke-vader-uit-ziekenhuis-halen

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://www.almere.nl/over-almere/actueel/nieuwsitem/artikel/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatievoor-corona-patienten/
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Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereedgemaakt. Onderzoek andere locaties Andere
locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook
in aanmerking komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de
maatschappelijke opvang (dak- […]
 https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Maart/Dr-Jansencentrum-Emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcoronapatienten.html

POSITIEF

24/03/2020
22:45
1 dag geleden

Chef-kok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk
[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis elke avond
verwennen met een lekker hapje. Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef-kok Yornie van Dijk: 'Het is een klein
Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te drinken, maar ik hoorde dat ze […]


NEUTRAAL

24/03/2020
22:04
1 dag geleden

St Jansdal: ´Alle corona-patiënten op één afdeling´
Elburg - Tot voor kort lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal...


NEUTRAAL

24/03/2020
21:57
1 dag geleden

NEUTRAAL

Nunspeet - Tot voor kort lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal...

NEUTRAAL

De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten die
intensieve zorg en/of beademing nodig hebben. Op dit moment zijn 12 IC-bedden in gebruik. Om extra IC-capaciteit te
creëren is een nood-IC ingericht bij de operatiekamers,...

NEUTRAAL

[…] Studenten worden nu volop ingezet in het werkveld op de Noordwest Veluwe en Flevoland. "We werken
samen met zorgpartners, zoals Ziekenhuis St. Jansdal, ’s Heeren Loo, thuiszorg en Careander. Studenten
maken een andere wereld mee en leren in crisissituatie. Ze deden al de combi leren-werken, maar de
omstandigheden zijn nu anders […]

NEUTRAAL

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/964400/online-onderwijs-en-helpen-in-de-zorg-

St Jansdal zoekt extra personeel om coronacrisis aan te kunnen
Harderwijk / Harderwijk - De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor
op grotere aantallen patiënten die intensieve zorg en/of beademing nodig hebben. Op dit moment zijn er twaalf
IC-bedden in gebruik. Om extra IC-capaciteit te creëren is een nood-IC ingericht bij de operatiekamers, waar
plaats is […]


24/03/2020
10:14
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67212825/zorg-om-corona-gaat-onverminderd-door.html

Online onderwijs en helpen in de zorg



24/03/2020
10:42
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67213796/patienten-met-corona-op-een-verdieping.html

Zorg om corona gaat onverminderd door



24/03/2020
11:20
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67213856/st-jansdal-alle-corona-patienten-op-een-afdeling.html

Patiënten met corona op één verdieping



24/03/2020
20:41
1 dag geleden

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/chef-kok-verwent-ziekenhuispersoneel-in-harderwijk/3440626

https://flevopost.nl/artikel/1093366/st-jansdal-zoekt-extra-personeel-om-coronacrisis-aan-te-kunnen.html

Corona, en de natuur gaat zijn gang
[…] Bij Sint Jansdal is nabij de ingang van de dokterspost en de spoedeisende hulp een tent geplaatst.
Mensen die zich melden voor hulp worden hier opgevangen en eerst onderzocht op het Corona virus. De
scholen zijn voor het merendeel dicht en thuis proberen ouders hun kinderen via de onderwijzers en school
van lesstof te voorzien […]


https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/964355/corona-en-de-natuur-gaat-zijn-gang-

Views: 493
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St Jansdal biedt hulp aan ziekenhuizen in Brabant en schaalt op (De Puttenaer)
[…] St Jansdal heeft aan deze oproep gehoor gegeven en haar hulp aangeboden. In totaal liggen nu 33 positief geteste
patiënten in het Harderwijkse ziekenhuis. Personeelsleden is gevraagd extra en langer te werken en daarnaast wordt
buiten het ziekenhuis gezocht naar mensen die willen en kunnen werken.


NEUTRAAL

24/03/2020
06:45
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

24/03/2020
00:00
2 dagen
geleden

St Jansdal biedt hulp aan ziekenhuizen in Brabant en schaalt op
Nijkerk - De ziekenhuizen in Brabant deden afgelopen weekend een noodoproep dat zij de grote toestroom van
patiënten met het coronavirus niet meer aankunnen. St Jansdal heeft aan deze oproep gehoor gegeven en haar hulp
aangeboden. In totaal liggen nu 33 positief geteste patiënten in het Harderwijkse ziekenhuis...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67189559/st-jansdal-biedt-hulp-aan-ziekenhuizen-in-brabant-en-schaaltop.html

Zorg om corona gaat onverminderd door
De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten die
intensieve zorg en/of beademing nodig hebben […] Kijk voor de prikposten die open zijn en actuele openingstijden op
https://www.stjansdal.nl/prikposten. "Onze zorgverleners zijn dag en nacht in touw om iedereen te […]
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Dronten - Persbericht St Jansdal Zorg om corona gaat onverminderd door De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St
Jansdal schaalt op en bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten die intensieve zorg en/of beademing nodig hebben.
Op dit...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67188220/st-jansdal-creeert-extra-capaciteit-op-afdeling-intensivecare.html

St Jansdal schroeft capaciteit in Harderwijk op (De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft een nood-intensive care (ic) ingericht, waar acht patiënten kunnen liggen. Die
plekken komen bovenop de huidige twaalf bedden. Ook is een deel van de derde verdieping aangwezen om als extra
isolatie-afdeling te kunnen dienen.

NEUTRAAL

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft een nood-intensive care (ic) ingericht, waar acht patiënten kunnen liggen. Die
plekken komen bovenop de huidige twaalf bedden. Ook is een deel van de derde verdieping aangwezen om als extra
isolatie-afdeling te kunnen dienen.

NEUTRAAL

https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2212107/st-jansdal-schroeft-capaciteit-in-harderwijk-op

St Jansdal schroeft capaciteit in Harderwijk op
Johannes Rutgers

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft een nood-intensive care (ic) ingericht, waar acht patiënten kunnen
liggen. Die plekken komen bovenop de huidige twaalf bedden. Ook is een deel van de derde verdieping
aangwezen om als extra isolatie-afdeling te kunnen dienen. De ic van St Jansdal bereidt zich voor op grotere
aantallen patiënten die […]
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http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25376457

St Jansdal schroeft capaciteit in Harderwijk op
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https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25611

St Jansdal creëert extra capaciteit op afdeling intensive care
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https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-schroeft-capaciteit-in-harderwijk-op~a9489ee6/

Views: 3.472

St Jansdal richt nood IC in
Aalt Guliker

De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor op grotere aantallen
patiënten die intensieve zorg en/of beademing nodig hebben […] Kijk voor de prikposten die open zijn en
actuele openingstijden op www.stjansdal.nl/prikposten. Onze zorgverleners zijn dag en nacht in touw om
iedereen te helpen […]


https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-richt-nood-ic-in/
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St Jansdal schroeft capaciteit in Harderwijk op
De Stentor Veluwe

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft een nood-intensive care (ic) ingericht, waar acht patiënten kunnen liggen. Die
plekken komen bovenop de huidige twaalf bedden. Ook is een deel van de derde verdieping aangwezen om als extra
isolatie-afdeling te kunnen dienen.
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Leegstaand woonzorgcentrum Ermelo wordt ingericht als noodhospitaal (De Stentor
Veluwe)
Het leegstaande woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo wordt deze week ingericht voor de opvang van patiënten uit
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat met een dreigend beddentekort kampt door de coronacrisis.
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https://heerde.nieuws.nl/knipsels/37719/st-jansdal-schroeft-capaciteit-in-harderwijk-op/

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25375964

De Dillenburg in Ermelo tijdelijk gebruikt voor opvang patiënten St Jansdal ziekenhuis
Ermelo - Voormalig woonzorgcentrum de Dillenburg in Ermelo wordt tijdelijk gebruikt voor de opvang van patiënten van
het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het complex moet ruimte bieden aan maximaal 60 mensen.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67183097/de-dillenburg-in-ermelo-tijdelijk-gebruikt-voor-opvangpatienten-st-jansdal-ziekenhuis.html

Leegstaand woonzorgcentrum Ermelo wordt ingericht als noodhospitaal
Ermelo - Het leegstaande woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo wordt deze week ingericht voor de opvang van
patiënten uit het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat met een dreigend beddentekort kampt door de coronacrisis.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67183096/leegstaand-woonzorgcentrum-ermelo-wordt-ingericht-alsnoodhospitaal.html

Leegstaand woonzorgcentrum Ermelo wordt ingericht als noodhospitaal
Het leegstaande woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo wordt deze week ingericht voor de opvang van patiënten uit
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat met een dreigend beddentekort kampt door de coronacrisis.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2211731/leegstaand-woonzorgcentrum-ermelo-wordt-ingericht-alsnoodhospitaal

Leegstaand woonzorgcentrum Ermelo wordt ingericht als noodhospitaal
Hemmy van Reenen

Het leegstaande woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo wordt deze week ingericht voor de opvang van
patiënten uit het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat met een dreigend beddentekort kampt door de
coronacrisis. Het gaat om opvang van mensen die bij ziekenhuis St Jansdal werden opgenomen voor een
mogelijke coronabesmetting, maar die […]


https://www.destentor.nl/ermelo/leegstaand-woonzorgcentrum-ermelo-wordt-ingericht-als-noodhospitaal~a70d8fd5/

Views: 3.472

NEUTRAAL

23/03/2020
18:29
2 dagen
geleden

De Dillenburg in Ermelo tijdelijk gebruikt voor opvang patiënten St Jansdal ziekenhuis
(De Stentor Veluwe)
Voormalig woonzorgcentrum de Dillenburg in Ermelo wordt tijdelijk gebruikt voor de opvang van patiënten van het St
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het complex moet ruimte bieden aan maximaal 60 mensen.
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De Dillenburg in Ermelo tijdelijk gebruikt voor opvang patiënten St Jansdal ziekenhuis
Paul Hartman

Voormalig woonzorgcentrum de Dillenburg in Ermelo wordt tijdelijk gebruikt voor de opvang van patiënten van
het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het complex moet ruimte bieden aan maximaal 60 mensen. Het aantal
corona-besmettingen blijft stijgen, waardoor ziekenhuisbedden steeds schaarser worden. Om het St Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk te […]
 https://www.destentor.nl/ermelo/de-dillenburg-in-ermelo-tijdelijk-gebruikt-voor-opvang-patienten-st-jansdalziekenhuis~a754f83a/

Views: 3.472
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Leegstaand woonzorgcentrum Ermelo wordt ingericht als noodhospitaal
De Stentor Veluwe

Het leegstaande woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo wordt deze week ingericht voor de opvang van patiënten uit
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat met een dreigend beddentekort kampt door de coronacrisis.
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Leegstaand woonzorgcentrum Ermelo wordt ingericht als noodhospitaal
De Stentor Veluwe

Het leegstaande woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo wordt deze week ingericht voor de opvang van patiënten uit
het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, dat met een dreigend beddentekort kampt door de coronacrisis.


https://heerde.nieuws.nl/knipsels/37724/leegstaand-woonzorgcentrum-ermelo-wordt-ingericht-als-noodhospitaal/
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Eerste coronadoden Flevoland, St Jansdal screent bezoek
Lelystad - Een 57-jarige vrouw uit Lelystad is zaterdagavond in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk overleden...


St Jansdal screent bij hoofdingang
Lelystad - Vandaag start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de centrale hallen
staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De vragen gaan over koorts,
hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Als een patiënt luchtwegklachten heeft...
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https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67180047/eerste-coronadoden-flevoland-st-jansdal-screent-bezoek.html

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67174099/st-jansdal-screent-bij-hoofdingang.html

‘Coronacrisis vraagt snel om digitale oplossingen voor niet-alledaagse problemen’
Sytse Wilman

[…] ‘Je kunt als ziekenhuis zelf veel doen’, zegt de chief medical information officer (CMIO) van ziekenhuis St
Jansdal. ‘Maar als er fouten in sluipen, heeft dat serieuze impact.’0 Artikel bewaren U heeft een account nodig
om artikelen in uw profiel op te slaan Login of Maak een account aan ‘De coronacrisis vraagt snel om digitale […]


https://www.zorgvisie.nl/coronacrisis-vraagt-snel-om-digitale-oplossingen-voor-niet-alledaagse-problemen/
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‘Coronacrisis vraagt snel om digitale oplossingen voor niet-alledaagse problemen’
[…] ‘Je kunt als ziekenhuis zelf veel doen’, zegt de chief medical information officer (CMIO) van ziekenhuis St Jansdal. ‘Maar
als er fouten in sluipen, heeft dat serieuze impact.’


St Jansdal start met screening bij hoofdingang
Het Kontakt Harderwijk

Harderwijk - Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de
centrale hallen staan...
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http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/st-jansdal-start-met-screening-bij-hoofdingang

Inwoner van Dronten overleden aan coronavirus
Jasper van Loo

[…] ” Gisteren maakt de GGD bekend dat een eerste patiënt uit Flevoland bij wie corona was vastgesteld is
komen te overlijden. Een 57-jarige vrouw uit Lelystad is in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk gestorven.


https://www.destentor.nl/dronten/inwoner-van-dronten-overleden-aan-coronavirus~afd147e4/

Views: 3.472
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St Jansdal controleert iedereen bij binnenkomst ziekenhuis
Lelystad - St Jansdal controleert sinds vanochtend iedereen die via de hoofdingangen het ziekenhuis van Harderwijk of
Lelystad binnen wil.


St Jansdal controleert iedereen bij binnenkomst ziekenhuis (De Stentor Flevoland)
St Jansdal controleert sinds vanochtend iedereen die via de hoofdingangen het ziekenhuis van Harderwijk of Lelystad
binnen wil.
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Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal is maandag 23 maart gestart met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en
Lelystad. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De
vragen gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid.

NEUTRAAL

St Jansdal controleert sinds vanochtend iedereen die via de hoofdingangen het ziekenhuis van Harderwijk of Lelystad
binnen wil.
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2210910/st-jansdal-controleert-iedereen-bij-binnenkomst-ziekenhuis-in-harderwijken-lelystad-de-stentor

St Jansdal controleert iedereen bij binnenkomst ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad
Johannes Rutgers

St Jansdal controleert sinds vanochtend iedereen die via de hoofdingangen het ziekenhuis van Harderwijk of
Lelystad binnen wil. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die patiënten en bezoekers bevragen over
koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Die controle moet verspreiding van het corona-virus
tegengaan […]
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https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-controleert-iedereen-bij-binnenkomst-ziekenhuis~ab63c559/
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Eerste Flevolandse coronapatiënt overleden
Lelystad - Gemeente Lelystad en GGD Flevoland maken gezamenlijk bekend dat een 57-jarige inwoonster uit Lelystad
zaterdagavond is overleden ten gevolge van het coronavirus. De overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een patiënt uit Flevoland, bij wie corona...
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https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67167590/st-jansdal-gestart-met-screening-bij-hoofdingang.html

St Jansdal controleert iedereen bij binnenkomst ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad
- De Stentor
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St Jansdal gestart met screening bij hoofdingang
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https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67167525/eerste-flevolandse-coronapatient-overleden.html

Eerste Flevolandse coronapatiënt overleden
[…] De overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een
patiënt uit Flevoland, bij wie corona is vastgesteld, is komen te overlijden. "Wat tot voor kort alleen nog ver weg leek
te gebeuren, heeft nu ook Lelystad getroffen", aldus Ina Adema, burgemeester van Lelystad. "Het coronavirus heeft
in […]
 http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1499769-eerste-flevolandse-coronapati-euml-ntoverleden?type=news
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St Jansdal start met screening bij hoofdingang
Lelystad / Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal is maandag gestart met screening bij de hoofdingangen van
Harderwijk en Lelystad. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij
patiënten en bezoekers. De vragen gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Als een
patiënt luchtwegklachten heeft en of […]


https://flevopost.nl/artikel/1092997/st-jansdal-start-met-screening-bij-hoofdingang.html
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St Jansdal controleert iedereen bij binnenkomst ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad
De Stentor Veluwe

St Jansdal controleert sinds vanochtend iedereen die via de hoofdingangen het ziekenhuis van Harderwijk of Lelystad
binnen wil.
 https://hattem.nieuws.nl/knipsels/26984/st-jansdal-controleert-iedereen-bij-binnenkomst-ziekenhuis-in-harderwijk-enlelystad/
Views: 1.108

St Jansdal start met screening bij hoofdingang
Lelystad - Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad...


St Jansdal start met screening bij hoofdingang
Harderwijk - Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en
Lelystad. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en
bezoekers. De vragen gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Als een patiënt
luchtwegklachten heeft en of koorts heeft, […]
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Harderwijk - Op maandag 23 maart start Sint Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de
centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De vragen gaan
over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Ziekenhuis screent klachten...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67163498/ziekenhuis-harderwijk-start-met-screenen-bezoekers-bij-dehoofdingangen.html

Ziekenhuis Harderwijk start met screenen bezoekers bij de hoofdingangen
Op maandag 23 maart start Sint Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de
centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De vragen
gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Ziekenhuis screent klachten Is een patiënt
luchtwegklachten heeft en of

NEUTRAAL
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Views: 1.108

Zorg om corona gaat onverminderd door ERMELO - De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en
bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten die […] Kijk voor de prikposten die open zijn en actuele openingstijden op
www.stjansdal.nl/prikposten. Samen Onze zorgverleners zijn dag en nacht in touw om iedereen te helpen […]
https://ermelovannu.nl/actueel/9499-st-jansdal-schaalt-ic-op

Dillenburg tijdelijk weer in gebruik vanwege corona
[…] de opvang van eerst 36 en later 60 patiënten, wordt in de Klimop gekeken of er één verdieping (20 kamers)
vrijgemaakt kan worden om de doorstroom vanuit het St Jansdal te bevorderen. Zo kan het St Jansdal plaats blijven bieden
aan bewoners van onze regio die echt ziekenhuiszorg nodig hebben. Naar verwachting zal de Dillenburg volgende week
een
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St.Jansdal schaalt IC op
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https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/963953/st-jansdal-start-met-screening-bij-hoofdingang

Ziekenhuis Harderwijk start met screenen bezoekers bij de hoofdingangen
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https://ermelovannu.nl/actueel/9497-dillenburg-tijdelijk-weer-in-gebruik-vanwege-corona

Corona eist eerste slachtoffer in gemeente Dronten
[…] Zondag werd de eerste coronadode in Flevoland gemeld. Het ging om een 57-jarige vrouw uit Lelystad, die in
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk overleed.


https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25606
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Adema: 'Neem situatie serieus, anders veel meer doden te betreuren'
[…] "Ik heb contact gezocht met de nabestaanden en mijn medeleven betuigd", laat Adema weten. De overleden vrouw
was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. "Dit eerste sterfgeval in onze gemeente maakt nog meer dan
eens duidelijk hoe groot de...
 http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/adema-039-neem-situatie-serieus-anders-veel-meer-doden-te-betreuren039/3436391
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St Jansdal screent bezoekers bij hoofdingang
Bij de hoofdingangen van de St Jansdal ziekenhuizen in Lelystad en Harderwijk wordt vanaf maandagochtend
gecontroleerd op ziekteverschijnselen. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die bezoekers en patiënten
screenen. Bij de ingang worden vragen gesteld over eventuele klachten van bezoekers en patiënten. Het zijn vragen over
koorts, […]
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-screent-bezoekers-bij-hoofdingang/3436392

St Jansdal start met screening bij hoofdingang in Lelystad en Harderwijk
(coronamaatregelen)
Lelystad - Persbericht ziekenhuis St Jansdal: Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen
van Harderwijk en Lelystad. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en
bezoekers. De...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67161773/st-jansdal-start-met-screening-bij-hoofdingang-in-lelystad-enharderwijk-coronamaatregelen.html
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Nieuws - St Jansdal screent bezoekers bij hoofdingang - Omroep Flevoland
Bij de hoofdingangen van de St Jansdal ziekenhuizen in Lelystad en Harderwijk wordt vanaf maandagochtend
gecontroleerd op ziekteverschijnselen. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die bezoekers en patiënten
screenen.
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St Jansdal screent bezoekers bij hoofdingang
Lelystad - Bij de hoofdingangen van de St. Jandsdal ziekenhuizen in Lelystad en Harderwijk wordt vanaf maandagochtend
gecontroleerd. In de centrale hal...


NEUTRAAL

Lelystad - De ziekenhuizen nemen verdergaande maatregelen. St Jansdal, Harderwijk maandag 23 maart start St Jansdal
met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers, die
eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De vragen gaan over koorts,...

NEUTRAAL

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67161659/verdergaande-maatregelen-in-ziekenhuizen.html

St Jansdal start met screening bij hoofdingang
Harderwijk - Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de
centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De vragen gaan
over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Als een patiënt luchtwegklachten...
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https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67161688/st-jansdal-screent-bezoekers-bij-hoofdingang.html

Verdergaande maatregelen in ziekenhuizen
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67161463/st-jansdal-start-met-screening-bij-hoofdingang.html

Verdergaande maatregelen in ziekenhuizen
maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad.


https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2209892/verdergaande-maatregelen-in-ziekenhuizen
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Patiënten Sint Jansdal met corona op één verdieping
Nunspeet - Eerder lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal. Patiënten verhuizen Afgelopen donderdag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de
eerste verdieping op de afdelingen 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden...
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67161339/patienten-sint-jansdal-met-corona-op-een-verdieping.html

St Jansdal start met screening bij hoofdingang in Lelystad en Harderwijk
(coronamaatregelen) - DeDro
Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de centrale
hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De vragen gaan over koorts,
hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid.
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2209802/st-jansdal-start-met-screening-bij-hoofdingang-in-lelystad-en-harderwijkcoronamaatregelen-dedro
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St Jansdal start met screening bij hoofdingang
Aalt Guliker

Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de
centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De
vragen gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Als een patiënt luchtwegklachten
heeft en of koorts heeft, dan is toegang
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Verdergaande maatregelen in ziekenhuizen
Ely Hackmann

De ziekenhuizen nemen verdergaande maatregelen. St Jansdal, Harderwijk maandag 23 maart start St Jansdal met
screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers, die
eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers. De vragen gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en
neusverkoudheid […]
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Views: 1.107

Gemeente Lelystad en GGD Flevoland maken gezamenlijk bekend dat een 57-jarige inwoonster uit Lelystad
zaterdagavond is overleden ten gevolge van het coronavirus. De overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een patiënt uit Flevoland, bij wie corona is vastgesteld, is komen te
overlijden.
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25373002

Eerste coronapatiënt Flevoland overleden
[…] De overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een patiënt uit
Flevoland, bij wie corona is vastgesteld, is komen te overlijden.


https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67160272/eerste-coronapatient-flevoland-overleden.html

Eerste coronapatiënt van Flevoland overleden
[…] Dit maakten de gemeente Lelystad en GGD Flevoland gezamenlijk bekend. De overleden vrouw was
opgenomen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een patiënt uit Flevoland, bij wie
corona is vastgesteld, is komen te overlijden. Burgemeester Ina Adema: 'Wat tot voor kort alleen nog ver weg
leek te gebeuren, heeft nu ook […]
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https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143580/verdergaande-maatregelen-in-ziekenhuizen/

Eerste coronapatiënt Flevoland overleden (Gemeente Lelystad)
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https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-start-met-screening-bij-hoofdingang/

https://flevopost.nl/artikel/1092928/eerste-coronapatient-van-flevoland-overleden.html

Views: 549

Eerste coronapatiënt van Flevoland overleden
[…] Dit maakten de gemeente Lelystad en GGD Flevoland gezamenlijk bekend. De overleden vrouw was
opgenomen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een patiënt uit Flevoland, bij wie
corona is vastgesteld, is komen te overlijden. Burgemeester Ina Adema: 'Wat tot voor kort alleen nog ver weg
leek te gebeuren, heeft nu ook […]


https://denoordoostpolder.nl/artikel/1092928/eerste-coronapatient-van-flevoland-overleden.html
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Eerste coronapatiënt in Flevoland overleden; vrouw uit Lelystad (57) lag in St Jansdal
Harderwijk - „Gemeente Lelystad en GGD Flevoland maken gezamenlijk bekend dat een 57-jarige inwoonster uit Lelystad
zaterdagavond is overleden ten gevolge van het coronavirus”, schrijft de GGD in een persbericht, „De overleden vrouw
was...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67158960/eerste-coronapatient-in-flevoland-overleden-vrouw-uitlelystad-57-lag-in-st-jansdal.html

Eerste coronapatiënt in Flevoland overleden; vrouw uit Lelystad (57) lag in St Jansdal
- DeDrontenaa
[…] uit Lelystad zaterdagavond is overleden ten gevolge van het coronavirus”, schrijft de GGD in een persbericht, „De
overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.” Het is voor het eerst dat een patiënt uit
Flevoland, bij wie corona is vastgesteld, is komen te overlijden.
 https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2209521/eerste-coronapatient-in-flevoland-overleden-vrouw-uit-lelystad-57-lagin-st-jansdal-dedrontenaa
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Coronavirus eist eerste leven in Flevoland
Het nieuwe coronavirus heeft voor het eerst in Flevoland een leven gekost. Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Lelystad,
meldt de gemeente. De vrouw was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal en overleed daar zaterdagavond aan de
gevolgen van besmetting met COVID-19. De Lelystedelinge is het jongste slachtoffer van het virus in Nederland, blijkt uit
[…]
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Omliggende ziekenhuizen zien forse toename coronapatiënten
De ziekenhuizen rondom Flevoland waar veel inwoners uit de provincie naartoe gaan, zien een forse toename in het
aantal coronapatiënten. Bij het St Jansdal in Harderwijk zijn inmiddels 24 personeelsleden besmet met het coronavirus.
Dat meldt Nieuwsuur. De besmette medewerkers zitten momenteel allemaal ziek thuis. Naar omstandigheden gaat het
goed
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Laura Smit

[…] Dat maakten de GGD Flevoland en de gemeente Lelystad zondag bekend. De vrouw is het eerste
dodelijke slachtoffer in Flevoland. De vrouw is zaterdagavond overleden in het St Jansdal in Hardewijk. Ze is
het jongste slachtoffer tot nu toe dat aan het virus is overleden. Burgemeester Ina Adema heeft de
nabestaanden haar medeleven betuigd […]
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Apeldoornse huisartsen richten spoedpost in naast Gelre Ziekenhuis
Gep Leeflang

[…] Zodra de spoedpost opengaat, zal die 24 uur per dag aanwezig zijn om bezoekers instructies te geven.
St Jansdal Apeldoorn is niet de eerste stad met een dergelijke spoedpost. Zo plaatsten het St Jansdal
ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk een noodtent om te voorkomen dat ‘normale’
patiënten en medewerkers in […]
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/omliggende-ziekenhuizen-zien-forse-toename-coronapatienten/3436145

Coronavirus eist eerste leven in Flevoland, 57-jarige vrouw is het jongste dodelijke
slachtoffer in Nederland
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https://www.tubantia.nl/apeldoorn/apeldoornse-huisartsen-richten-spoedpost-in-naast-gelre-ziekenhuis%7Ea81f2beb/

Apeldoornse huisartsen richten spoedpost in naast Gelre Ziekenhuis
Gep Leeflang

[…] Zodra de spoedpost opengaat, zal die 24 uur per dag aanwezig zijn om bezoekers instructies te geven.
St Jansdal Apeldoorn is niet de eerste stad met een dergelijke spoedpost. Zo plaatsten het St Jansdal
ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk een noodtent om te voorkomen dat ‘normale’
patiënten en medewerkers in […]


https://www.ad.nl/apeldoorn/apeldoornse-huisartsen-richten-spoedpost-in-naast-gelre-ziekenhuis%7Ea81f2beb/

Views: 29.430
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Apeldoornse huisartsen richten spoedpost in naast Gelre Ziekenhuis
Gep Leeflang

[…] Zodra de spoedpost opengaat, zal die 24 uur per dag aanwezig zijn om bezoekers instructies te geven.
St Jansdal Apeldoorn is niet de eerste stad met een dergelijke spoedpost. Zo plaatsten het St Jansdal
ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk een noodtent om te voorkomen dat ‘normale’
patiënten en medewerkers in aanraking


https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoornse-huisartsen-richten-spoedpost-in-naast-gelre-ziekenhuis~a81f2beb/

Views: 3.439
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Patiënten Sint Jansdal met corona op één verdieping
: Harderwijk Nieuws RSS

[…] patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in ziekenhuis St Jansdal.
Patiënten verhuizen Afgelopen donderdag is besloten om al […] Nieuws? Mail dan naar of bel naar 06-17732224 Het
bericht Patiënten Sint Jansdal met corona op één verdieping verscheen eerst op Harderwijk.
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Genieten: 7 x voorjaar in Harderwijk, Ermelo en Putten
Nicole Berkouwer

[…] met geel Maar ook deze roze lucht is om van te genieten Alles in bloei En de natuur komt weer tot leven
Lammetjes Blauwe druiven Lees ook Blij nieuws uit het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk: baby Willem
Alexanders is geboren In het ziekenhuis St Jansdal is in al deze vreemde coronatijden ook iets moois gebeurd!
Twee trotse .. […]


https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/genieten-7-x-voorjaar-in-harderwijk-ermelo-en-putten~77830/

Views: 12.649

NEUTRAAL

22/03/2020
00:27
4 dagen
geleden

St Jansdal start met screening bij hoofdingang Â
Nijkerkerveen.org

Op maandag 23 maart start St Jansdal met screening bij de hoofdingangen van Harderwijk en Lelystad. In de centrale
hallen staan zorgmedewerk...
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Screening bij ziekenhuis St Jansdal
Bezoekers met klachten niet welkom ERMELO/ REGIO - Vanaf morgen start ziekenhuis St Jansdal met screening bij de
hoofdingang. In de centrale hallen staan zorgmedewerkers die eventuele klachten uitvragen bij patiënten en bezoekers.
De vragen gaan over koorts, hoesten, benauwdheid en neusverkoudheid. Als een patiënt luchtwegklachten heeft en of
[…]
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https://ermelovannu.nl/actueel/9493-screening-bij-ziekenhuis-st-jansdal

Eerste coronapatiënt Flevoland overleden
[…] De overleden vrouw was opgenomen in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Het is voor het eerst dat een
patiënt uit Flevoland, bij wie corona is vastgesteld, is komen te overlijden. Onvoorstelbaar verdrietig Burgemeester
Ina Adema: ”Wat tot voor kort alleen nog ver weg leek te gebeuren, heeft nu ook Lelystad getroffen […]
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https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Maart/Eerste-coronapatient-Flevoland-overleden.html

WZU Veluwe maakt zich klaar om in oude Bunterhoek Nunspeet patiënten uit St.
Jansdal op te vangen (De Stentor Veluwe)
WZU Veluwe is druk bezig om in het oude woonzorgcentrum Bunterhoek in Nunspeet een verpleegafdeling in te richten
waar patiënten uit het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal kunnen worden opgevangen. Ze werven personeel en
prepareren het leegstaande gebouw, hoewel pas komende week duidelijk zal zijn of het wordt toegestaan.


http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25370868
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WZU Veluwe maakt zich klaar om in oude Bunterhoek Nunspeet patiënten uit St.
Jansdal op te vangen
Floris Brandriet

WZU Veluwe is druk bezig om in het oude woonzorgcentrum Bunterhoek in Nunspeet een verpleegafdeling
in te richten waar patiënten uit het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal kunnen worden opgevangen. Ze
werven personeel en prepareren het leegstaande gebouw, hoewel pas komende week duidelijk zal zijn of
het wordt toegestaan […]
 https://www.destentor.nl/nunspeet/wzu-veluwe-maakt-zich-klaar-om-in-oude-bunterhoek-nunspeet-patienten-uit-stjansdal-op-te-vangen~a519d64a/
Views: 3.415
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WZU Veluwe maakt zich klaar om in oude Bunterhoek Nunspeet patiënten uit St
Jansdal op te vangen
De Stentor Veluwe

WZU Veluwe is druk bezig om in het oude woonzorgcentrum Bunterhoek in Nunspeet een verpleegafdeling in te richten
waar patiënten uit het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal kunnen worden opgevangen. Ze werven personeel en
prepareren het leegstaande gebouw, hoewel pas komende week duidelijk zal zijn of het wordt toegestaan.
 https://hattem.nieuws.nl/knipsels/26970/wzu-veluwe-maakt-zich-klaar-om-in-oude-bunterhoek-nunspeet-patienten-uitst-jansdal-op-te-vangen/
Views: 1.301
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WZU Veluwe maakt zich klaar om in oude Bunterhoek Nunspeet patiënten uit St.
Jansdal op te vangen
De Stentor Veluwe

WZU Veluwe is druk bezig om in het oude woonzorgcentrum Bunterhoek in Nunspeet een verpleegafdeling in te richten
waar patiënten uit het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal kunnen worden opgevangen. Ze werven personeel en
prepareren het leegstaande gebouw, hoewel pas komende week duidelijk zal zijn of het wordt toegestaan.
 https://heerde.nieuws.nl/knipsels/37631/wzu-veluwe-maakt-zich-klaar-om-in-oude-bunterhoek-nunspeet-patienten-uitst-jansdal-op-te-vangen/
Views: 1.301
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Bedrijven doneren veiligheidsbrillen aan gezondheidszorg
[…] Optiek groothandel Ofar uit Lelystad heeft vrijdag 1000 veiligheidsbrillen gedoneerd aan ziekenhuis St Jansdal in
Lelystad. Groot tekort aan veiligheidsmiddelen De afgelopen dagen kwamen er meerdere oproepen voorbij vanuit...


Ruim twintig ziekenhuismedewerkers besmet met corona
Bij het St Jansdal in Harderwijk zijn inmiddels 24 personeelsleden besmet met het coronavirus. Dat meldt Nieuwsuur. In
het ziekenhuis komen ook veel Flevolanders. De besmette medewerkers zitten momenteel allemaal ziek thuis. Naar
omstandigheden gaat het goed met ze. De voorzitter van de medische staf van St Jansdal vermoedt dat de vele […]
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ruim-twintig-ziekenhuismedewerkers-besmet-met-corona/3434972

Patiënten Sint Jansdal met corona op één verdieping
Eerder lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in ziekenhuis St
Jansdal. Patiënten verhuizen Afgelopen donderdag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de eerste
verdieping op de afdelingen 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Donderdagavond zijn de eerste
patiënten […]
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Dankbaar Syrisch stel noemt baby Willem-Alexander
Scarface88

[…] Hussein Kaymoz en Ilham Khudeir werden dinsdag om 09.03 uur trotse ouders van Willem-Alexander Kaymoz. Hij werd
geboren in het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Inmiddels zijn de ouders thuis met hun zoon. Hussein en Ilham
kwamen zo'n drie jaar geleden naar Nederland. Ze vluchtten met hun twee kinderen voor de oorlog in Syrië […]


http://forum.fok.nl/topic/2544420
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Triage-noodtent bij Prikpoli De Maat
Gert Hofsink

Risico op verspreiding Corona indammen ERMELO - In verband met het Coronavirus heeft ziekenhuis St. Jansdal een groot
aantal van haar prikposten in de regio gesloten. De prikpost in Medisch Centrum De Maat is nog wel geopend, maar er is
gistermiddag wel een triage-noodtent geplaatst. De tent wordt gebruikt als een sluis om te voorkomen dat […]
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Dankbaar Syrisch stel noemt baby Willem-Alexander
Tussen alle berichten over het coronavirus ook een blij bericht! @stjansdal is Willem Alexander geboren @koninklijkhuis
Zijn trotse ouders gaven hem deze oerhollandse naam, omdat zij dankbaar zijn voor de opvang in Nederland. Sinds drie
jaar wonen zij hier. Gefeliciteerd! Een Syrische man en vrouw uit Putten hebben hun baby vernoemd naar koning […]
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/dankbaar-syrisch-stel-noemt-baby-willem-alexander/3434589

Dankbaar Syrisch stel noemt baby Willem-Alexander
[…] berichten over het coronavirus ook een blij bericht! @stjansdal is Willem Alexander geboren
@koninklijkhuis Zijn trotse ouders gaven hem deze oerhollandse naam, omdat zij dankbaar […] 03 uur trotse
ouders van Willem-Alexander Kaymoz. Hij werd geboren in het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Inmiddels
zijn de ouders thuis met hun zoon […]
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https://nos.nl/artikel/2327805-dankbaar-syrisch-stel-noemt-baby-willem-alexander.html
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Zorgpersoneel loopt risico: 'Je zet jezelf een beetje op de achtergrond' | Nieuwsuur
[…] In Nederland kunnen de ziekenhuizen de werkroosters vooralsnog rond krijgen. Maar dat wordt wel
steeds lastiger. Zo ook in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waar negen patiënten liggen die positief
getest zijn op corona. Maar liefst 24 medewerkers hebben er het virus opgelopen. Die zitten allemaal ziek
thuis. "Dat is erg veel", zegt arts […]


https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2327795-zorgpersoneel-loopt-risico-je-zet-jezelf-een-beetje-op-de-achtergrond.html
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Syrisch stel noemt baby 'Willem-Alexander' en zegt 'dankjewel Nederland'
[…] In een video stellen de ouders hun kersverse zoon voor aan Nederland. Willem Alexander Kaymoz werd dinsdag om
9.03 geboren in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Inmiddels is de kleine thuis, waar goed voor hem wordt gezorgd.
Bekijk hier de reactie van ouders Ilham en Hussein: De ouders van Willem-Alexander, Hussein Kaymoz en Ilham Khudeir,
[…]
 http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/syrisch-stel-noemt-baby-39-willem-alexander-39-en-zegt-39-dankjewelnederland-39/3434133
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Syrisch stel noemt baby 'Willem-Alexander' en zegt 'dankjewel Nederland'
[…] In een video stellen de ouders hun kersverse zoon voor aan Nederland. Willem Alexander Kaymoz werd
dinsdag om 9.03 geboren in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Inmiddels is de kleine thuis, waar goed voor
hem wordt gezorgd. Bekijk hier de reactie van ouders Ilham en Hussein: 'Dankjewel Nederland' De ouders
van Willem-Alexander, Hussein Kaymoz […]
 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441144/Syrisch-stel-noemt-baby-Willem-Alexander-en-zegt-dankjewelNederland
Views: 4.960
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Ziekenhuis St Jansdal plaatst patiënten met corona op één verdieping
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft alle patiënten met corona of een verdenking hierop
verhuisd naar de eerste verdieping op de afdelingen 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden.
Daarnaast wordt op de electieve opnameafdeling naast de operatiekamers ruimte gecreëerd voor extra ICbedden. De verhuizing is nodig om
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Gevlucht Syrisch stel vernoemt kind uit dankbaarheid naar Willem-Alexander
[…] ons pauzeren? Twee kersverse ouders die drie jaar geleden in Nederland arriveerden, hebben hun baby deze week
naar koning Willem-Alexander vernoemd, meldt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het Syrische stel is Nederland
dankbaar voor de opvang sinds hun aankomst. Volgens de Nederlandse Voornamenbank delen niet veel Nederlanders
de...
 http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gevlucht-syrisch-stel-vernoemt-kind-uit-dankbaarheid-naar-willemalexander/3433766
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Syrisch stel noemt kersverse zoon uit dankbaarheid Willem Alexander
Kim van Weering

Beschuit met blauwe muisjes in het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Afgelopen week beviel een Syrische
dame daar van een prachtige zoon. Zijn naam? Willem Alexander. Het koppel woont inmiddels 3 jaar in
Nederland, en uit dankbaarheid voor de goede opvang besloten de ouders hun kleine spruit naar onze
koning te vernoemen […]
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Gevlucht Syrisch stel vernoemt kind uit dankbaarheid naar Willem-Alexander
Harderwijk - Twee kersverse ouders die drie jaar geleden in Nederland arriveerden, hebben hun baby deze week naar
koning Willem-Alexander vernoemd, meldt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het Syrische stel is Nederland dankbaar
voor de opvang sinds hun aankomst.
 https://drimble.nl/binnenlands-nieuws/67119928/gevlucht-syrisch-stel-vernoemt-kind-uit-dankbaarheid-naar-willemalexander.html

Gevlucht Syrisch stel vernoemt kind uit dankbaarheid naar Willem-Alexander (Nu.nl
Binnenland)
Twee kersverse ouders die drie jaar geleden in Nederland arriveerden, hebben hun baby deze week naar koning WillemAlexander vernoemd, meldt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het Syrische stel is Nederland dankbaar voor de opvang
sinds hun aankomst.
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https://www.libelle.nl/mensen/syrisch-stel-baby-koning-willem-alexander/

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25368289

Gevlucht Syrisch stel vernoemt kind uit dankbaarheid naar Willem-Alexander
Twee kersverse ouders die drie jaar geleden in Nederland arriveerden, hebben hun baby deze week naar
koning Willem-Alexander vernoemd, meldt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het Syrische stel is Nederland
dankbaar voor de opvang sinds hun aankomst. Volgens de Nederlandse Voornamenbank delen niet veel
Nederlanders de voornaam met de koning: het
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Gevlucht Syrisch stel vernoemt kind uit dankbaarheid naar Willem-Alexander
nu.nl

Twee kersverse ouders die drie jaar geleden in Nederland arriveerden, hebben hun baby deze week naar koning WillemAlexander vernoemd, meldt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het Syrische stel is Nederland dankbaar voor de opvang...
 https://nieuwsmeldingen.nl/binnenlands-nieuws/4327318/gevlucht-syrisch-stel-vernoemt-kind-uit-dankbaarheid-naarwillem-alexander

Blij nieuws uit het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
Nicole Berkouwer

[…] Sinds drie jaar wonen zij hier. Gefeliciteerd! — St Jansdal (@stjansdal) Vele reacties Graag gedaan! Ze
hebben mij in elk geval enorm opgevrolijkt en hun zoon is nu al een koning in mensen blijer maken. Wens ze
alle geluk! — Claudia de Breij (@claudiadebreij) Wat een mooi gebaar. Zie je, we doen ook veel goed in ons
koude kikkerlandje! De […]


https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/blij-nieuws-uit-het-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk~77826/
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Syrisch stel vernoemt baby naar Willem-Alexander uit dankbaarheid
Nederland is sinds deze week een kleine Willem-Alexander rijker. In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
hebben twee kersverse ouders hun baby naar de koning vernoemd. Het Syrische stel is dankbaar dat ze in
Nederland mogen wonen. "Tussen alle berichten over het coronavirus ook een blij bericht", schrijft ziekenhuis
St Jansdal op Facebook bij […]
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Gevlucht Syrisch stel vernoemt kind uit dankbaarheid naar Willem-Alexander
Twee kersverse ouders die drie jaar geleden in Nederland arriveerden, hebben hun baby deze week naar koning WillemAlexander vernoemd, meldt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het Syrische stel is Nederland dankbaar voor de opvang
sinds hun aankomst. Volgens de Nederlandse Voornamenbank delen niet veel Nederlanders de voornaam met de
koning: het
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Zeewolde - Tot vandaag lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal. Vandaag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de eerste verdieping op de afdelingen
1-oost...
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RTL Nieuws

Nederland is sinds deze week een kleine Willem-Alexander rijker. In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben
twee kersverse ouders hun baby naar de koning vernoemd. Het Syrische stel is dankbaar dat ze in Nederland
mogen wonen. ...
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https://www.nieuwskoerier.nl/news/632588-syrisch-stel-vernoemt-baby-naar-willem-alexander-uit-dankbaarheid

Syrisch stel vernoemt baby naar Willem-Alexander uit dankbaarheid
EditieNL

Nederland is sinds deze week een kleine Willem-Alexander rijker. In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
hebben twee kersverse ouders hun baby naar de koning vernoemd. Het Syrische stel is dankbaar dat ze in
Nederland mogen wonen. "Tussen alle berichten over het coronavirus ook een blij bericht", schrijft ziekenhuis
St Jansdal op Facebook bij […]
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https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/67116789/patienten-met-corona-op-een-verdieping.html

Syrisch stel vernoemt baby naar Willem-Alexander uit dankbaarheid
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Patiënten met corona op één verdieping
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https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5063716/syrisch-stel-vernoemt-baby-willem-alexander-harderwijk
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Syrisch stel vernoemt kindje naar koning Willem-Alexander als dank voor gastvrijheid
Harderwijk - Wat een mooi gebaar! In tijden waarin verdrietige en drastische berichten rondom het coronavirus het nieuws
domineren, zijn we des te meer op zoek naar blije nieuwtjes. Het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft een leuk
nieuwtje. Een Syrisch stel werd ouders van een pasgeboren...
 https://drimble.nl/entertainment/opmerkelijk/67115468/syrisch-stel-vernoemt-kindje-naar-koning-willem-alexander-alsdank-voor-gastvrijheid.html

Syrisch stel vernoemt baby naar Willem-Alexander uit dankbaarheid
EditieNL

Nederland is sinds deze week een kleine Willem-Alexander rijker. In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
hebben twee kersverse ouders hun baby naar de koning vernoemd. Het Syrische stel is dankbaar dat ze in
Nederland mogen wonen. "Tussen alle berichten over het coronavirus ook een blij bericht", schrijft ziekenhuis
St Jansdal op Facebook bij […]
 https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/syrisch-stel-vernoemt-baby-naar-willem-alexander-uit-dankbaarheid/arBB11sjp1?li=BBoPEwG
Views: 16.093
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Patiënten met corona op één verdieping
Harderwijk - Tot vandaag lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere
verdiepingen in ziekenhuis St Jansdal. Donderdag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de
eerste verdieping op de afdelingen 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Donderdagavond 19
maart zijn de eerste patiënten naar […]
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Syrisch stel noemt baby Willem-Alexander: “Dankbaar voor de opvang in Nederland”
Mara

In deze zware tijd, vergeten we soms dat er ook leuke dingen gebeuren. Zoals de geboorte van een lief klein
babytje! Zo ook in het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, waar een baby werd geboren die een wel heel
bijzondere naam kreeg: Willem-Alexander. Dankbaar De ouders van Willem-Alexander kwamen drie jaar geleden
als vluchteling vanuit […]


https://damespraatjes.nl/syrisch-stel-noemt-baby-willem-alexander-dankbaar-voor-de-opvang-in-nederland/
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Als blijk van dank: Syrisch stel vernoemt baby naar Willem-Alexander
Pim Spoor

In het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een baby geboren die een wel heel bijzondere naam heeft gekregen. Het
pasgeboren jongetje met Syrische ouders heet Willem-Alexander. Het stel koos voor de naam van onze koning, omdat ze
blij zijn met en dankbaar voor de gastvrijheid in Nederland. Willem-Alexander Het Syrische koppel woont al drie […]
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St Jansdal richt speciale afdeling in voor Coronapatienten
Nijkerkerveen.org

Tot vandaag lagen patiÃ«nten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in ziekenhuis
St Jansdal. Vandaag is be...
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Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft alle patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het corona-virus op één aparte
isolatie-afdeling ondergebracht; er is ruimte voor tachtig bedden.
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https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2203593/stjansdal-aparte-corona-afdeling

StJansdal: aparte ‘corona-afdeling’
Caspar van Oirschot

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk heeft alle patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het corona-virus op
één aparte isolatie-afdeling ondergebracht; er is ruimte voor tachtig bedden. De donderdagavond deels al
uitgevoerde verhuizing vermindert de belasting voor medewerkers die deze patiënten helpen en biedt exctra
ruimte voor nieuwe pati […]
https://www.destentor.nl/veluwe/stjansdal-aparte-corona-afdeling~a7bc1581/

Views: 3.440

Patiënten met corona op één verdieping in St Jansdal
Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk plaatst alle patiënten met corona of een verdenking op één verdieping. Tot nu toe
lagen ze nog verspreid over meerdere verdiepingen. Donderdag is besloten iedereen te verhuizen naar de eerste
verdieping waar ruimte is voor voor tachtig bedden. Donderdagavond zijn de eerste patiënten verhuisd; vrijdag […]
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Patiënten met corona op één verdieping
Harderwijk - Tot vandaag lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal. Vandaag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de eerste verdieping op de afdelingen
1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Vanavond...


https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67105727/patienten-met-corona-op-een-verdieping.html
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Patiënten met corona op één verdieping in St Jansdal
Harderwijk - Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk plaatst alle patiënten met corona of een verdenking op één verdieping.
Tot nu toe lagen ze nog versp...


Patiënten met corona op één verdieping
HARDERWIJK – Tot vandaag lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal.
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Tot vandaag lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in ziekenhuis St
Jansdal. Vandaag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de eerste verdieping op de afdelingen 1-oost en 1west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Vanavond zijn de eerste patiënten naar deze nieuwe zogeheten […]
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Harderwijk - Patiënten met corona of een verdenking hierop lagen tot vandaag verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Vandaag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de eerste verdieping op
de afdelingen 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Vanavond...

NEUTRAAL

Ely Hackmann

HARDERWIJK – Tot vandaag lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere
verdiepingen in ziekenhuis St Jansdal. Vandaag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de eerste
verdieping op de afdelingen 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Vanavond zijn de eerste patiënten
naar deze nieuwe […]
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https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143425/patienten-met-corona-op-een-verdieping/

Views: 1.110

St Jansdal richt speciale afdeling in voor Coronapatienten
Aalt Guliker

Tot vandaag lagen patiënten met corona of een verdenking hierop verdeeld over meerdere verdiepingen in
ziekenhuis St Jansdal. Vandaag is besloten om al deze patiënten te verhuizen naar de eerste verdieping op
de afdelingen 1-oost en 1-west. Hier is ruimte voor tachtig bedden. Vanavond zijn de eerste patiënten naar
deze nieuwe zogeheten […]
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St Jansdal richt speciale afdeling in voor Coronapatienten



19/03/2020
21:08
6 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67105696/patienten-met-corona-op-een-verdieping-in-st-jansdal.html

https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-richt-speciale-afdeling-in-voor-coronapatienten/

Blij om in Nederland te zijn: ergens woont nu een Syrische Willem Alexander
Johannes Rutgers

[…] Daarom kent Nederland vanaf nu een Willem Alexander met Syrische wortels. Het kindje is geboren in
ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. ‘Tussen alle berichten over het coronavirus ook een blij bericht!’, vermeldt
het St Jansdal vrolijk op sociale media over de gebeurtenis. De ouders van ‘W-A’ wonen nu drie jaar in
Nederland […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/blij-om-in-nederland-te-zijn-de-veluwe-heeft-er-een-syrische-willem-alexanderbij~acd7fce5/

Views: 3.440
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St Jansdal verscherpt maatregelen in strijd tegen corona
Harderwijk - Patiënten in het hele St Jansdal-ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij
verdenking op corona is, mogen geen bezoek meer ontvangen. Om goed voor patiënten en […]
www.stjansdal.nl/corona
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Kijkje in de keuken: zo ziet de noodtent eruit bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
(De Stentor Veluwe)
Met de plaatsing van een speciale triage-noodtent voorkomen het St Jansdal ziekenhuis en huisartsencoöperatie
Medicamus in Harderwijk dat `normale´ patiënten en medewerkers in aanraking komen met mensen die mogelijk besmet
zijn met het coronavirus. Maar hoe gaat dat precies in z´n werking? Medicamus biedt een kijkje in de keuken.
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Kijkje in de keuken bij triage-noodtent van St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk
Harderwijk - Met de plaatsing van een speciale triage-noodtent voorkomen het St Jansdal ziekenhuis en
huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk dat ormale´ patiënten en medewerkers in aanraking komen met mensen
die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Maar hoe gaat dat precies in z´n werking?...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67087603/kijkje-in-de-keuken-bij-triage-noodtent-van-st-jansdalziekenhuis-in-harderwijk.html

Kijkje in de keuken: zo ziet de noodtent eruit bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
Met de plaatsing van een speciale triage-noodtent voorkomen het St Jansdal ziekenhuis en huisartsencoöperatie
Medicamus in Harderwijk dat ‘normale’ patiënten en medewerkers in aanraking komen met mensen die mogelijk besmet
zijn met het coronavirus. Maar hoe gaat dat precies in z’n werking? Medicamus biedt een kijkje in de keuken.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2201913/kijkje-in-de-keuken-zo-ziet-de-noodtent-eruit-bij-ziekenhuisst-jansdal-in-harderwijk

Kijkje in de keuken: zo ziet de noodtent eruit bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
Paul Hartman

Met de plaatsing van een speciale triage-noodtent voorkomen het St Jansdal ziekenhuis en
huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk dat ‘normale’ patiënten en medewerkers in aanraking komen
met mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Maar hoe gaat dat precies in z’n werking?
Medicamus biedt een kijkje in de keuken […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/kijkje-in-de-keuken-zo-ziet-de-noodtent-eruit-bij-ziekenhuis-st-jansdal-inharderwijk~ae280daa/
Views: 3.440
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Kijkje in de keuken: zo ziet de noodtent eruit bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
De Stentor Veluwe

Met de plaatsing van een speciale triage-noodtent voorkomen het St Jansdal ziekenhuis en huisartsencoöperatie
Medicamus in Harderwijk dat ‘normale’ patiënten en medewerkers in aanraking komen met mensen die mogelijk besmet
zijn met het coronavirus. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Medicamus geeft een kijkje in de keuken.
 https://hattem.nieuws.nl/knipsels/26865/kijkje-in-de-keuken-zo-ziet-de-noodtent-eruit-bij-ziekenhuis-st-jansdal-inharderwijk/
Views: 1.110

POSITIEF

Huisartsencooperatie Medicamus uit Harderwijk zamelt mondkapjes in:

‘Hartverwarmend, zoveel steun’
18/03/2020
Ingrid Willems
19:00
1 week geleden […] Bovendien behoort de huisartsenpost bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk tot Medicamus. Ondernemer
brengt mondkapjes Ekkelenkamp vertelt bijvoorbeeld dat na de oproep door Medicamus om mondkapjes in
te zamelen, een ondernemer we een flink aantal leverde bij huisartsenpraktijk Van der Brugge in Uddel. ,,Er
heeft zich ook een kippenboer gemeld
 https://www.destentor.nl/veluwe/huisartsencooperatie-medicamus-uit-harderwijk-zamelt-mondkapjes-inhartverwarmend-zoveel-steun~a0200a79/

Views: 3.463

POSITIEF

Henk Leeuwis

18/03/2020
Beste Lieke en familie, In 2014 heb ik Dim leren kennen en 4 jaar lang heel plezierig en intensief in de patiënraad van
16:53
ziekenhuis StJansdal met hem mogen samenwerken. Hij was toen al erg betrokken bij het ziekenhuis en wilde meer dan
1 week geleden graag zijn steentje bijdragen. Dat lukte heel goed, eerst als vice-voorzitter en vanaf 2018 als voorzitter […]


http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html
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Ziekenhuis St Jansdal verscherpt maatregelen in strijd tegen corona

18/03/2020
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verscherpt.
11:31
Patiënten in het hele ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is,
1 week geleden mogen daarom geen bezoek meer ontvangen. 'Om goed voor patiënten en medewerkers te kunnen blijven
zorgen, heeft het ziekenhuis deze […]


https://flevopost.nl/artikel/1092053/ziekenhuis-st-jansdal-verscherpt-maatregelen-in-strijd-tegen-corona.html

Views: 513
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Na de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018, is preventief extra
18/03/2020
ambulancecapaciteit ingezet in Flevoland. Het effect daarvan is het afgelopen jaar onderzocht. Dit leidde tot het
11:04
advies om de inzet van de extra capaciteit te handhaven. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de GGD
1 week geleden Flevoland en de zorgverzekeraars […]
 https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/53036-flevoland-behoudt-extra-ambulancecapaciteit-naproefperiode.html
Views: 435
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Corona: Bakkers en slagers zetten in op bezorging

18/03/2020
[…] In het segment brood gaat het dan vooral om grootbrood. Ook de leveringen van Bakker Piet aan ziekenhuis St.
09:58
Jansdal in Harderwijk zijn aangetrokken. ‘Ze werken daar met man en macht vanwege het coronavirus. Het is een beetje
1 week geleden raar dat dit de reden is, maar we leveren ook daar echt veel meer.’ Topdrukte bij bezorgdiensten supermarkten […]


https://www.distrifood.nl/ondernemen/nieuws/2020/03/corona-bakkers-en-slagers-zetten-in-op-bezorging-101132730

Views: 1.817
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LIVE | Corona in de regio: Wat kan nog wél en wat niet en bevrijdingsdag op 31

augustus?
18/03/2020
Nicolai Lensen
07:18
1 week geleden […] besmettingen in kaart • Gisteren zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nam een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten Tips? Zie of hoor je iets opvallends in jouw omgeving? We horen het graag!
Mail naar online […]

 https://www.destentor.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-wat-kan-nog-wel-en-wat-niet-en-bevrijdingsdag-op-31augustus~ab13ccbd/
Views: 3.463
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LIVE | Corona in de regio: Wat kan nog wél en wat niet en bevrijdingsdag op 31

augustus?
18/03/2020
Nicolai Lensen
06:30
1 week geleden […] besmettingen in kaart • Gisteren zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nam een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten Tips? Zie of hoor je iets opvallends in jouw omgeving? We horen het graag!
Mail naar online […]

 https://www.tubantia.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-wat-kan-nog-wel-en-wat-niet-en-bevrijdingsdag-op-31augustus%7Eab13ccbd/

NEUTRAAL

Woorden van afscheid bij uitvaartsplechtigheid Dim van Rhee, ereburger van

Harderwijk, door burgemeester Harm-Jan van Schaik op 17 maart 2020
18/03/2020
00:00
[…] Ik vraag je begrip hiervoor. Ik wil eigenlijk nog zoveel doen”. Toen hij in het Sint Jansdal moest verblijven was het erg
1 week geleden spannend hoe zijn toekomst er uit zou zien. Desondanks bleef hij vanuit het ziekbed zich betrokken voelen bij de diverse
activiteiten. Eén daarvan is de organisatie in het kader van 75 jaar vrijheid vieren en herdenken […]
 https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/woorden-van-afscheid-bij-uitvaartsplechtigheid-dim-van-rheeereburger-van-harderwijk-door-burgemeester-harm-jan-van-schaik-op-17-maart-2020_36248.html

