
Berichten
500 - 900 woningen voor Nieuw Weiburg
[…] Zij hebben twee hectare en maken een afweging over uitbreiden of vernieuwen.” Andere suggesties
waren een pad richting het St. Jansdal en een kroegje. “We gaan hier nu soep van koken en over zes weken is
er een nieuwe afspraak. Er gaan schetsen gemaakt worden en dan zijn er wat concretere plaatjes.’’ Henriëtte
Maas, één van de overbure

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/nieuwsflits/1006237/500-900-woningen-voor-nieuw-weiburg

Kaart: aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt flink, bekijk hier de situatie in jouw
gemeente
Mark Broersma
[…] Het aantal coronapatiënten dat nu in ziekenhuizen in Oost-Nederland ligt, is een stuk minder groot dan
enkele maanden geleden. In het St Jansdal Ziekenhuis schommelt dat aantal nu doorgaans tussen de 1 en 5
patiënten. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis zijn het er vandaag 3. In Gelre Ziekenhuizen, met
vestigingen in Apeldoorn en Zutphe

  https://www.destentor.nl/regio/kaart-bekijk-hier-het-aantal-nieuwe-coronagevallen-in-jouw-gemeente~a0b57c93/
Views: 3.694

Bestuurder Ante: 'Wij gaan sneller testen'
[…] ‘Ik heb samen met het crisisteam van de gemeente Dronten geprobeerd om te zorgen dat leerkrachten
binnen een dag kunnen worden getest. Daar heb ik ook nog met het St Jansdal ziekenhuis gesprekken over
gevoerd. Helaas bleek het wettelijk gezien niet mogelijk te zijn.’ Snel weer aan de slag Dat was de boodschap
toen de 230 medewerkers aan het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1124105/bestuurder-ante-wij-gaan-sneller-testen.html  Views: 680

Ante Onderwijsgroep: 'Wij gaan sneller testen'
[…] ‘Ik heb samen met het crisisteam van de gemeente Dronten geprobeerd om te zorgen dat leerkrachten
binnen een dag kunnen worden getest. Daar heb ik ook nog met het St Jansdal ziekenhuis gesprekken over
gevoerd. Helaas bleek het wettelijk gezien niet mogelijk te zijn.’ Snel weer aan de slag Dat was de boodschap
toen de 230 medewerkers aan het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1124105/ante-onderwijsgroep-wij-gaan-sneller-testen.html  Views: 680

Potlood bij de hand? Henk (86) uit Ermelo organiseert tekenwedstrijd voor het goede
doel
Melanie Borgman
Alle creatievelingen, opgelet! Wie maakt de mooiste potloodtekening voor het goede doel? Henk Bakker (86) uit
Ermelo organiseert namelijk een grote tekenwedstrijd voor ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en jij kunt
meedoen. Hoe leuk! Al ruim veertien jaar tekent de 86-jarige Ermeloër prachtige plaatjes van Harderwijk […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/randmeerder-van-de-week/potlood-bij-de-hand-henk-86-uit-ermelo-organiseert-
tekenwedstrijd-voor-het-goede-doel~93101/
Views: 13.344

Door coronacrisis meer agressie richting zorgverleners, kwart ervaart fysiek geweld
Jeroen Wapenaar
[…] Beveiliging in ziekenhuis opgeschaald’ Meerdere ziekenhuizen hebben de beveiliging opgeschaald, zoals
Ziekenhuisgroep Twente en het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, Dronten en Lelystad, zeggen zij tegen
BNR. Bezoekers houden zich steeds minder aan de coronamaatregelen, geven de ziekenhuizen aan. ‘Ook
thuis lastiggevallen’ Volgens […]

  https://www.nursing.nl/agressie-op-de-werkvloer-neemt-toe-kwart-zorgverleners-krijgt-met-fysiek-geweld-te-maken/

NEUTRAAL
08/09/2020
15:21
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
08/09/2020
15:02
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
08/09/2020
14:52
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
08/09/2020
14:52
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
08/09/2020
12:30
2 dagen
geleden

NEGATIEF
08/09/2020
09:12
2 dagen
geleden

Berichten 1

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/nieuwsflits/1006237/500-900-woningen-voor-nieuw-weiburg
https://www.destentor.nl/regio/kaart-bekijk-hier-het-aantal-nieuwe-coronagevallen-in-jouw-gemeente~a0b57c93/
https://flevopost.nl/artikel/1124105/bestuurder-ante-wij-gaan-sneller-testen.html
https://flevopost.nl/artikel/1124105/ante-onderwijsgroep-wij-gaan-sneller-testen.html
https://indebuurt.nl/randmeren/randmeerder-van-de-week/potlood-bij-de-hand-henk-86-uit-ermelo-organiseert-tekenwedstrijd-voor-het-goede-doel~93101/
https://www.nursing.nl/agressie-op-de-werkvloer-neemt-toe-kwart-zorgverleners-krijgt-met-fysiek-geweld-te-maken/


Agressie in ziekenhuizen neemt toe: 'Het gaat soms heel ver'
[…] Maatregelen versoepeld Ziekenhuisgroep Twente en het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, Dronten en
Lelystad laten aan BNR weten de beveiliging te hebben opgeschaald. Het Meander Medisch Centrum heeft
toegegeven aan de druk van bezoekers en heeft een aantal maatregelen versoepeld. Zo mogen vanaf
volgende week mensen weer samen naar een afspraak […]

  https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2020/09/agressie-ziekenhuizen/  Views: 25.608

Agressie en intimidatie in ziekenhuizen stijgt door corona
[…] Luister terug | Ziekenhuizen inrichten op het nieuwe normaal Extra beveiliging Ziekenhuisgroep Twente en
het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, Dronten en Lelystad laten weten de beveiliging te hebben opgeschaald.
Het Meander Medisch Centrum heeft toegegeven aan de druk van bezoekers en heeft een aantal maatregelen
versoepeld […]

  https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10420339/agressie-en-intimidatie-in-ziekenhuizen-stijgt-door-corona
Views: 5.226

Brian_Uggah
Goede vraag eigenlijk waarom het st Jansdal geen algemeen tankstation heeft. Stroom, LPG, Benzine, Diesel..

  https://www.nu.nl/economie/6075228/achtduizend-nieuwe-laadpalen-op-strategische-locaties-in-zuid-nederland.html

Hybride
Ik ben toevallig vorige maand 2x bij het st. Jansdal in Harderwijk geweest. 6 laadpalen en allemaal gratis .

  https://www.nu.nl/economie/6075228/achtduizend-nieuwe-laadpalen-op-strategische-locaties-in-zuid-nederland.html

Voorlichtingsavond voor mannen met prostaatkanker
[…] Geerte de Graaf, urologe St Jansdal, een oncologie verpleegkundige en Piet Braal regio vertegenwoordiger
van de Prostaat Kanker Stichting Nederland geven ieder op hun vakgebied voorlichting over de diverse
aspecten van prostaatkanker. Aan de orde komen zelfonderzoek, de diagnose, wat zijn de verwachtingen, wat
zijn de huidige mogelijkheden […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/1004622/voorlichtingsavond-voor-mannen-met-prostaatkanker

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

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/109909/messenzwaaier-zorgt-voor-heftige-situatie-op-straat/  Views: 1.345

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

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