
Berichten
Bezoek ontvangen in ziekenhuizen: verscherping in Harderwijk, versoepeling in
Deventer
Mark Broersma
[…] Het Deventer Ziekenhuis heeft versoepelingen doorgevoerd, terwijl Isala Zwolle dat op korte termijn
overweegt. Maar er is ook een andere kant: St Jansdal in Harderwijk scherpt de regeling juist aan. Na een
periode waarin er helemaal geen bezoek mocht komen, mochten patiënten in het St Jansdal Ziekenhuis in
Harderwijk tot voor kort weer twee […]

  https://www.destentor.nl/deventer/bezoek-ontvangen-in-ziekenhuizen-verscherping-in-harderwijk-versoepeling-in-
deventer~ab574cc9/
Views: 3.835

Specialisten op de ic: “Het was een ramp die sluipend binnenkwam”
Jeannette Kras
[…] Dat is niet te doen.’’  Frits van der Velde (61) zorgmanager acute zorg in het Harderwijkse St. Jansdal: “Het
was een bijna surrealistische ervaring om in het ziekenhuis te zijn. De lege stille gangen zonder de ruis van
drukte, geen familie, lege wachtkamers, heel sinister.” Uiteindelijk liep de situatie in de Nederlandse
ziekenhuizen […]

  https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1809080/specialisten-op-de-ic-het-was-een-ramp-die-sluipend-
binnenkwam.html
Views: 3.262

IC-specialisten langs het randje van het zwarte scenario: ‘Ineens stroomden de
tranen over mijn wangen’
Phaedra Werkhoven
Slopend, stressvol, angstig, onwerkelijk. De verantwoordelijken op de ic-afdelingen van de vier grote
ziekenhuizen in onze regio blikken terug op de eerste golf van de coronacrisis. ,,Wij zijn leed gewend, maar
zoveel, onder zo'n druk. Nee. En stervende mensen, dat went nooit.’’ De stilte voor de storm In eerste
instantie dacht John Geurink […]

  https://www.pzc.nl/binnenland/ic-specialisten-langs-het-randje-van-het-zwarte-scenario-ineens-stroomden-de-tranen-
over-mijn-wangen~aaece8e4f/
Views: 1.858
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Slopend, stressvol, angstig, onwerkelijk. De verantwoordelijken op de ic-afdelingen van de vier grote
ziekenhuizen in onze regio blikken terug op de eerste golf van de coronacrisis. ,,Wij zijn leed gewend, maar
zoveel, onder zo'n druk. Nee. En stervende mensen, dat went nooit.’’ De stilte voor de storm In eerste
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St Jansdal naar het nieuwe normaal: dagbehandelingen zoveel mogelijk in Lelystad
Ingrid Willems
[…] Althans, zeker zolang er geen vaccin is. Bestuursvoorzitter Relinde Weil van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk en Lelystad schudt haar hoofd. ,,Alleen de anderhalve meter maatregel maakt al dat de
ziekenhuiszorg anders is. Al is het maar dat er minder patiënten in de wachtkamer terecht kunnen.” En,
voegt ze eraan toe, waar patiënten tot […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-naar-het-nieuwe-normaal-dagbehandelingen-zoveel-mogelijk-in-
lelystad~afe89ddb/
Views: 3.806

Ziekenhuis St Jansdal past bezoekersbeleid aan
Harderwijk - In verband met recente ontwikkelingen, waarbij enkele medewerkers en patiënten van ziekenhuis
St Jansdal positief getest zijn op corona, is onder andere de bezoekersregeling aangescherpt. Patiënten mogen
vanaf nu één vaste bezoeker per dag ontvangen gedurende dertig minuten. Tijdens het ziekenhuisverblijf is dit
steeds dezelfde […]

  https://flevopost.nl/artikel/1105135/ziekenhuis-st-jansdal-past-bezoekersbeleid-aan.html  Views: 599

St Jansdal staat opnieuw maar één vaste bezoeker per patiënt toe
HARDERWIJK - Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk gaat de bezoekregels aanscherpen. Dat doet het
ziekenhuis omdat de afgelopen tijd enkele medewerkers en patiënten positief zijn getest op het coronavirus.
Vanaf nu mag nog maar één vaste bezoeker per patiënt naar binnen. Hoeveel medewerkers en patiënten
positief getest zijn is niet duidelijk, […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2451439/St-Jansdal-staat-opnieuw-maar-een-vaste-bezoeker-per-patient-toe
Views: 5.056

St Jansdal scherpt bezoekersregeling aan
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis een veilige omgeving
is. In verband met recente ontwikkelingen, waarbij enkele […] Blijf op de hoogte van de actuele situatie binnen het
ziekenhuis via www.stjansdal.nl/corona

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/145451/st-jansdal-scherpt-bezoekersregeling-aan/  Views: 1.313

Een andere vader?
TVgids.nl
Niet alleen artsen en verpleegkundigen draaien overuren, het coronavirus heeft ook veel impact op de
ondersteunende diensten van ziekenhuizen. In het St Jansdal in Harderwijk is deze groep medewerkers
wekenlang gevolgd. “Het lijkt wel oorlog”, verzuchten medewerkers van het Harderwijkse ziekenhuis St
Jansdal in Zembla […]

  https://www.televizier.nl/kijktips/coronacrisis-in-het-ziekenhuis  Views: 4.644

Bedrijfsresultaat St Jansdal flink gedaald
Frits Baltesen
Ziekenhuis St Jansdal heeft vorig jaar een positief resultaat behaald van 0,7 miljoen euro, tegenover 2,4 miljoen het jaar
ervoor. Het lagere resultaat komt door de overname van de ziekenhuiszorg in Flevoland. Dat kostte 4,5 miljoen euro.
Zonder deze uitgaven en enkele andere incidentele effecten zou het resultaat zijn gestegen naar 3 miljoen euro

  https://www.skipr.nl/nieuws/bedrijfsresultaat-st-jansdal-flink-gedaald/

St Jansdal sluit als eerste aan op beelduitwisselsysteem Twiin
Sytse Wilman
Het Twiin-systeem om landelijk digitale beelden en verslagen uit te wisselen, trapt deze week af. Ziekenhuis St
Jansdal sluit er als eerste op aan. Als het aan de initiatiefnemers ligt, is dat het begin van het einde van de
informatie-uitwisseling per dvd. ‘Als je niet meedoet omdat je eerdere investeringen hebt gedaan, denk je alleen
aan jezelf

  https://www.zorgvisie.nl/st-jansdal-sluit-als-eerste-aan-op-beelduitwisselsysteem-twiin/  Views: 1.938
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Coronacrisis hakt erin bij St Jansdalziekenhuis: 20 miljoen minder omzet
Niek Megens
De coronacrisis drukt een enorme stempel op de financiën bij het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en
Lelystad. De omzet is de afgelopen maanden met 20 miljoen euro gedaald. Door de overname van het
ziekenhuis in Lelystad sluit St Jansdal het boekjaar 2019 af met een klein positief resultaat. De sterke
omzetdaling wordt veroorzaakt doordat het […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/coronacrisis-hakt-erin-bij-st-jansdalziekenhuis-20-miljoen-minder-omzet~aafa7c69/
Views: 3.792

St Jansdal sluit 2019 na overname Lelystad af met een klein positief resultaat
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 0,7
miljoen euro. Dit is 1,7 miljoen euro lager dan het resultaat over 2018. Het lagere resultaat over 2019 komt door
de overname van de ziekenhuiszorg in Flevoland. Er is in 2019 voor 4,5 miljoen euro aan kosten gemaakt om de
zorg in […]

  https://flevopost.nl/artikel/1104250/st-jansdal-sluit-2019-na-overname-lelystad-af-met-een-klein-positief-resultaat.html
Views: 640

Zorgpersoneel ontspant met VR-bril
Harderwijk - Stichting Vrienden van St Jansdal startte vorige maand een pilot met de inzet van vijf virtual reality-
brillen voor stressvermindering bij zorgmedewerkers. Iedereen werkt momenteel hard om de zorg op een
veilige en verantwoorde manier uit te voeren. De brillen leveren een bijdrage aan het psychosociale welzijn van
de zorgmedewerkers […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/978176/zorgpersoneel-ontspant-met-vr-bril-

Positief saldo voor St Jansdal
Ely Hackmann
[…] De coronacrisis belemmert de verdere uitbouw van zorg in Flevoland Ziekenhuis St Jansdal heeft het jaar 2019
afgesloten met een positief resultaat van EUR 0,7 miljoen. Dit is EUR 1,7 miljoen lager dan het resultaat over 2018.
Het lagere resultaat over 2019 komt door de overname van de ziekenhuiszorg in Flevoland. Er zijn in 2019 voor EUR
4,5 […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/145316/positief-saldo-voor-st-jansdal/  Views: 1.346

Werken als bezorger, inspecteur of in de zorg: 5 x vacatures in Harderwijk, Ermelo en
Putten
Nicole Berkouwer
[…] die snelle koerier die het eten op de juiste plaats en in de juiste tijd bij de hongerige mensen brengt? Dan is
deze baan wel wat voor jou! Meer over Mushi ontdekken? St Jansdal Ben jij een SEH of IC verpleegkundige die
ons tijdelijk kan ondersteunen tijdens de coronacrisis? Dan heeft het St Jansdal jou hard nodig! Kom met het
ziekenhuis in […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/bedrijvigheid/werken/werken-als-bezorger-inspecteur-of-in-de-zorg-vacatures-in-
harderwijk-ermelo-en-putten~82175/
Views: 12.587

Minder coronapatiënten in Flevolandse covid-centra
[…] Dit meldt GGD Flevoland. De verminderde aanmelding betekent dat de centra in Lelystad (vleugel in St
Jansdal) en in Almere (voormalig gezondheidscentrum Perspectief) voorlopig in de wachtstand gaan. Het Doktor
Jansencentrum in Emmeloord wordt met ingang van vrijdag 15 mei de regionale covid-unit waar patiënten uit
Flevoland terecht kunnen […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1103804/minder-coronapatienten-in-flevolandse-covid-centra.html  Views: 509
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[…] Dit meldt GGD Flevoland. De verminderde aanmelding betekent dat de centra in Lelystad (vleugel in St
Jansdal) en in Almere (voormalig gezondheidscentrum Perspectief) voorlopig in de wachtstand gaan. Het Doktor
Jansencentrum in Emmeloord wordt met ingang van vrijdag 15 mei de regionale covid-unit waar patiënten uit
Flevoland terecht kunnen […]

  https://flevopost.nl/artikel/1103804/minder-coronapatienten-in-flevolandse-covid-centra.html  Views: 638

Personeel en patiënten ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doen
ontspanningsoefeningen met VR-bil tegen coronastress
Hemmy van Reenen
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk krijgen sinds kort met virtual-realitybrillen
ontspanningsoefeningen. Elke dag een half uurtje oefeningen doen met de VR-bril op het hoofd, geeft
stressontlading aan het ziekenhuispersoneel. Vijf virtual-realitybrillen zijn vorige maand aangeschafte door de
Stichting Vrienden van St Jansdal, voor […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/personeel-en-patienten-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-doen-
ontspanningsoefeningen-met-vr-bil-tegen-coronastress~aa3c067e/
Views: 3.728

Zorgpersoneel komt even lekker bij in het ziekenhuis in Harderwijk dankzij deze VR-
bril
De Stentor Veluwe
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk krijgen sinds kort met virtual-realitybrillen ontspanningsoefeningen. Elke
dag een half uurtje oefeningen doen met de VR-bril op het hoofd, geeft stressontlading aan het ziekenhuispersoneel.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/27578/zorgpersoneel-komt-even-lekker-bij-in-het-ziekenhuis-in-harderwijk-dankzij-
deze-vr-bril/
Views: 1.334

Vrienden van St Jansdal laat zorgmedewerkers ontspannen met VR-bril
Harderwijk / Lelystad - Stichting Vrienden van St Jansdal startte vorige maand een pilot met de inzet van vijf virtual
reality-brillen voor stressvermindering bij zorgmedewerkers. Om de brillen bij nog meer ziekenhuismedewerkers
en ook bij patiënten in te zetten start de stichting een sponsoring en crowdfunding campagne […]

  https://flevopost.nl/artikel/1103601/vrienden-van-st-jansdal-laat-zorgmedewerkers-ontspannen-met-vr-bril.html
Views: 638

'Begrip voor uitgestelde behandelingen, maar het geduld raakt op'
[…] Wel laat woordvoerder Frank Jansen desgevraagd aan RTV Utrecht weten dat er via het UMC Utrecht, het
Diakonessenhuis, het Tergooi Ziekenhuis, het St Jansdal, het Dijklander ziekenhuis, het Reinier de Graaf en
het Spaarne Gasthuis reacties kwamen uit onder meer Utrecht, Amersfoort, Baarn, Bilthoven, Bunschoten,
Houten en Maarssen […]

  https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2047696/  Views: 8.005

Vrienden van St Jansdal laat zorgmedewerkers ontspannen met VR-bril   
Aalt Guliker
Stichting Vrienden van St Jansdal startte vorige maand een pilot met de inzet van vijf virtual reality-brillen voor
stressvermindering bij zorgmedewerkers. Iedereen werkt momenteel hard om de zorg op een veilige en
verantwoorde manier uit te voeren. De brillen leveren een bijdrage aan het psychosociale welzijn van de
zorgmedewerkers […]

  https://www.nijkerkerveen.org/vrienden-van-st-jansdal-laat-zorgmedewerkers-ontspannen-met-vr-bril/

VR-brillen in St Jansdal breder ingezet
[…] De brillen leveren een bijdrage aan het psychosociale welzijn van de zorgmedewerkers", zegt Eddy Vlijm,
voorzitter van de Stichting Vrienden van St Jansdal. Om de brillen bij nog meer medewerkers en ook bij
patiënten in te zetten start Stichting Vrienden van St Jansdal een sponsoring en crowdfunding campagne.
STRESS Op de VR-brillen staat een […]

  https://www.stadnijkerk.nl/nieuws/algemeen/341807/vr-brillen-st-jansdal-breder-ingezet-703226  Views: 223
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VR-brillen in St Jansdal breder ingezet
[…] De brillen leveren een bijdrage aan het psychosociale welzijn van de zorgmedewerkers", zegt Eddy Vlijm,
voorzitter van de Stichting Vrienden van St Jansdal. Om de brillen bij nog meer medewerkers en ook bij
patiënten in te zetten start Stichting Vrienden van St Jansdal een sponsoring en crowdfunding campagne.
STRESS Op de VR-brillen staat een […]

  https://www.deputtenaer.nl/nieuws/algemeen/341805/vr-brillen-st-jansdal-breder-ingezet-703228  Views: 181

Ziekenhuizen Zwolle, Hardenberg en Deventer sluiten corona-afdelingen omdat er
bijna geen patiënten meer zijn
Hemmy van Reenen
[…] Ziekenhuis Isala hoopt op 1 juni de zorg weer op het normale niveau te hebben. Andere ziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk verzorgt nog 35 covidpatiënten, van wie er 5 op de intensive care liggen.
Op het piekpunt, eind maart, lagen bij St Jansdal 98 coronapatiënten, van wie 11 op de ic. ,,We hebben nog
geen van onze drie […]

  https://www.ad.nl/zwolle/ziekenhuizen-zwolle-hardenberg-en-deventer-sluiten-corona-afdelingen-omdat-er-bijna-geen-
patienten-meer-zijn%7Ea03e43dc/
Views: 30.549
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bijna geen patiënten meer zijn
Hemmy van Reenen
[…] Ziekenhuis Isala hoopt op 1 juni de zorg weer op het normale niveau te hebben. Andere ziekenhuizen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk verzorgt nog 35 covidpatiënten, van wie er 5 op de intensive care liggen.
Op het piekpunt, eind maart, lagen bij St Jansdal 98 coronapatiënten, van wie 11 op de ic. ,,We hebben nog
geen van onze drie […]

  https://www.destentor.nl/zwolle/ziekenhuizen-zwolle-hardenberg-en-deventer-sluiten-corona-afdelingen-omdat-er-bijna-
geen-patienten-meer-zijn~a03e43dc/
Views: 3.765

Verruimde regels in coronatijd zijn een uitdaging voor iedereen
[…] ’ Zorg dichtbij Verder is het te hopen dat de goede dingen die zich in deze coronacrisis voordoen ook na de
crisis blijven hangen. ‘Zoals de speciale corona-afdeling in het St Jansdal-ziekenhuis, waardoor mensen uit
Lelystad die ziek zijn, dichtbij huis en dichtbij hun dierbaren kunnen worden verpleegd. Het is te hopen dat dat,
in een andere […]

  https://flevopost.nl/artikel/1103325/verruimde-regels-in-coronatijd-zijn-een-uitdaging-voor-iedereen.html  Views: 638
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https://www.deputtenaer.nl/nieuws/algemeen/341805/vr-brillen-st-jansdal-breder-ingezet-703228
https://www.ad.nl/zwolle/ziekenhuizen-zwolle-hardenberg-en-deventer-sluiten-corona-afdelingen-omdat-er-bijna-geen-patienten-meer-zijn%257Ea03e43dc/
https://www.tubantia.nl/zwolle/ziekenhuizen-zwolle-hardenberg-en-deventer-sluiten-corona-afdelingen-omdat-er-bijna-geen-patienten-meer-zijn%257Ea03e43dc/
https://www.destentor.nl/zwolle/ziekenhuizen-zwolle-hardenberg-en-deventer-sluiten-corona-afdelingen-omdat-er-bijna-geen-patienten-meer-zijn~a03e43dc/
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