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VIDEO: Coronacafe Nijkerkerveen aflevering 4
[…] De uitzending is vanuit Dorpshuis 't Veense Hart in Nijkerkerveen. Janneke Prosman - Lugthart,
verpleegkundige in ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk over de hectiek in Coronatijd. Hoe organiseer je alles
wanneer coronapatiënten het ziekenhuis overspoelen? Maar ook over de onderlinge saamhorigheid en de
rust thuis. Wethouder Nadya Aboyaakoub […]


NEUTRAAL

https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/overig/351787/video-coronacafe-nijkerkerveen-aflevering-4

Views: 215

VIDEO: Coranacafe aflevering 4 met Janneke Lugthart en Nadya Aboyaakoub

Aalt Guliker
08/07/2020
20:30
[…] De uitzending is vanuit Dorpshuis ’t Veense Hart in Nijkerkerveen. Janneke Prosman – Lugthart,
10 uur geleden verpleegkundige in ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk over de hectiek in Coronatijd. Hoe organiseer je alles
wanneer coronapatiënten het ziekenhuis overspoelen? Maar ook over de onderlinge saamhorigheid en de
rust thuis […]
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2 dagen
geleden

St Jansdal start digitale screening corona
[…] Ook ziekenhuis St Jansdal screent iedereen die naar binnen wil. Vanaf afgelopen maandag kunnen
patiënten en bezoekers zelf online deze screeningsvragen […] Bezoekers, patiënten en eventuele
begeleiders gaan naar www.stjansdal.nl/check-in en vullen vier vragen in. De uitkomst ontvangen ze per mail
en tonen ze op hun smartphone of uitgeprint […]
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https://www.nijkerkerveen.org/video-coranacafe-aflevering-4-met-janneke-luchthart-en-nadya-aboyaakoub/

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/990840/st-jansdal-start-digitale-screening-corona

Binnenkijken bij Esmeralda in Harderwijk: ‘Wonen in de binnenstad is leuker dan ik
dacht’
Nicole Berkouwer

[…] Dat vind ik super mooi om hier in huis terug te zien.” Tekst gaat door onder de foto’s. Orthoptist De
Harderwijkse heeft een baan in het ziekenhuis St. Jansdal. “Ik ben orthoptist in het ziekenhuis. Dat betekent dat
ik gespecialiseerd ben in ogen.” En dat zien we terug in de werkkamer van Esmeralda. “Door de coronacrisis
moest ook […]
 https://indebuurt.nl/randmeren/woning-van-de-week/binnenkijken-bij-esmeralda-in-harderwijk-wonen-in-debinnenstad~85248/
Views: 12.767
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Hoe Henk (62) de eerste coronapatiënt in St Jansdal werd en pas na 83 dagen als
bijna-laatste naar huis mocht
Phaedra Werkhoven

Hij is op 21 maart de eerste patiënt met corona die in het St Jansdal op de intensive care aan de beademing
komt. Henk Hamminga (62) uit Dronten is op 11 juni ook bijna de laatste met het virus die het Harderwijkse
hospitaal levend en wel verlaat, na 83 dagen. Dit is de bijna Bijbelse vertelling van de eerste die de (bijna)
laatste zal zijn […]
 https://www.pzc.nl/dossier-coronavirus/hoe-henk-62-de-eerste-coronapatient-in-st-jansdal-werd-en-pas-na-83-dagenals-bijna-laatste-naar-huis-mocht~ab9a5747/
Views: 1.706
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De eerste coronapatiÃ«nt in St Jansdal vertrekt er na 83 dagen als bijna-laatste: âIk
huilde nooit, nu rollen de emoties over me heenâ
De Stentor

Hij is op 21 maart de eerste patiÃ«nt met corona die in het St Jansdal op de intensive care aan de beademing komt. Henk
Hamminga (62) uit Dr...
 http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/de-eerste-coronapatient-in-st-jansdal-vertrekt-er-na-83-dagen-als-bijnalaatste-ikhuilde-nooit-nu-rollen-de-emoties-over-me-heen
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De eerste coronapatiënt in St Jansdal vertrekt er na 83 dagen als bijna-laatste: ‘Ik
huilde nooit, nu rollen de emoties over me heen’
Phaedra Werkhoven

Hij is op 21 maart de eerste patiënt met corona die in het St Jansdal op de intensive care aan de beademing
komt. Henk Hamminga (62) uit Dronten is op 11 juni ook bijna de laatste met het virus die het Harderwijkse
hospitaal levend en wel verlaat, na 83 dagen. Dit is de bijna Bijbelse vertelling van de eerste die de (bijna)
laatste zal zijn […]
 https://www.destentor.nl/flevoland/de-eerste-coronapatient-in-st-jansdal-vertrekt-er-na-83-dagen-als-bijna-laatste-ikhuilde-nooit-nu-rollen-de-emoties-over-me-heen~ab9a5747/
Views: 3.661
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5 dagen
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'Potverdrie, ik was er bijna niet meer geweest'
Phaedra Werkhoven

Eerste coronapatiënt St Jansdal na 83 dagen als 'laatste' weg Hij was op 21 maart de eerste die in het St Jansdal op de
intensive care aan de beademing kwam te liggen. 83 dagen later, op 11 juni, was Henk Hamminga (62) uit Dronten ook
bijna de laatste coronapatiënt die het Harderwijkse hospitaal verliet. Longembolieën, een maagbloeding en […]
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https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200704-12128526 - de Stentor

Cijfers! Zoveel nieuwe coronabesmettingen zagen we de afgelopen twee weken in
Harderwijk e.o.
Nicole Berkouwer

[…] Eigenaresse Marl... Goed nieuws uit het ziekenhuis St Jansdal: ‘Laatste coronapatiënt is van IC’ Coronatest
in Harderwijk e.o.: hoe werkt het en wanneer krijg ik de uitslag? Mysterie: mag je zwemmen in open water met
corona op de loer? adv.


https://indebuurt.nl/randmeren/gemeente/coronabesmettingen-afgelopen-twee-weken-in-harderwijk~85151/

Views: 12.592
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Klacht: Verkeert geleverd
Ronhaar

Post van het St Jansdal bij ons geleverd nr 26 moest zijn; 14a zeer slordig! Open getrokken bankafschrift ligt zo maar op
straat. Hoe kan dit? Gewenste Oplossing: Als dit niet meer voor komt. En mensen die regelmatig fouten maken ontslaan,
wand dit mag niet,
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Bezoekers en patiënten St Jansdal kunnen coronavragen online beantwoorden
M.H.

HARDERWIJK - Patiënten en bezoekers van ziekenhuis St Jansdal kunnen vanaf maandag online hun
coronavragen beantwoorden: „Met het bewijs van de check-in kunnen bezoekers en patiënten gebruik maken
van de snelle route in de hal. Zo kunnen zij vlot naar hun afspraak toe of op bezoek gaan.” Tot nu vond de
screening mondeling plaats in speciale […]
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NEUTRAAL

https://dedrontenaar.nl/algemeen/bezoekers-en-patienten-st-jansdal-kunnen-coronavragen-online-beantwoorden

Ziekenhuis St Jansdal start digitale screening corona
Harderwijk / Lelystad - In deze tijd stellen veel organisaties vragen aan hun bezoekers over klachten die passen
bij corona. Ook ziekenhuis St Jansdal screent iedereen die naar binnen wil. Vanaf maandag 6 juli kunnen
patiënten en bezoekers zelf online deze screeningsvragen beantwoorden met de check-in. Met het bewijs van
de check-in kunnen […]
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https://www.klacht.nl/postnl/klacht/verkeert-geleverd/

https://flevopost.nl/artikel/1112854/ziekenhuis-st-jansdal-start-digitale-screening-corona.html

Views: 604

Driekwart van de Lelystedelingen heeft wensen ten aanzien van het ziekenhuis
[…] Bij doorverwijzing naar een ziekenhuis gaat de voorkeur van Lelystedelingen uit naar Sint Jansdal
Harderwijk/Lelystad (64%). Daarna volgt op enige afstand Flevoziekenhuis in Almere (20%). Verder geeft 11%
een ander ziekenhuis aan en 5% weet het niet of heeft er geen mening over. Over de huidige
ziekenhuisvoorzieningen is 44% van de Lelystedelinge


https://flevopost.nl/artikel/1112823/driekwart-van-de-lelystedelingen-heeft-wensen-ten-aanzien-van-het-ziekenhuis.html

Views: 604
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Ziekenhuis St Jansdal gaat patiënten en bezoekers digitaal screenen voor snelle
check in
Ingrid Willems en Johannes Rutgers

Patiënten en bezoekers van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk of Lelystad moeten vanaf maandag online
vragen beantwoorden over corona gerelateerde klachten […] Hoe werkt het? Bezoekers, patiënten en
eventuele begeleiders gaan naar www.stjansdal.nl/check-in en vullen vier vragen in. De uitkomst ontvangen
ze per mail en moeten ze op hun […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-gaat-patienten-en-bezoekers-digitaal-screenen-voor-snellecheck-in~a8aeb803/

Views: 3.682
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St Jansdal start digitale screening corona
Aalt Guliker

[…] Ook ziekenhuis St Jansdal screent iedereen die naar binnen wil. Vanaf maandag 6 juli kunnen patiënten
en bezoekers zelf online deze screeningsvragen beantwoorden […] Hoe werkt het? Bezoekers, patiënten en
eventuele begeleiders gaan naar www.stjansdal.nl/check-in en vullen vier vragen in. De uitkomst ontvangen
ze per mail en tonen ze op hun […]


NEUTRAAL

https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-start-digitale-screening-corona/

LUMC live met Twiin beelduitwisseling, op weg naar beeldbeschikbaarheid

01/07/2020
[…] St Jansdal was het eerst aangesloten ziekenhuis en heeft inmiddels de eerste beelden uitgewisseld met de
00:00
Radiotherapiegroep. Nu volgt het LUMC (Leiden) als eerste academisch ziekenhuis. Een groep organisaties in
1 week geleden en rondom de zorgsector werkt al enkele jaren samen binnen het programma Twiin aan elektronische
beelduitwisseling tussen ziekenhuizen […]


https://www.icthealth.nl/nieuws/lumc-live-met-twiin-beelduitwisseling-op-weg-naar-beeldbeschikbaarheid/

