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Noodhospitaal de Dillenburg opent deuren voor eerste patiënten

08/04/2020
[…] De eerste patiënten in de Dillenburg verwelkomd. Een knap staaltje samenwerking van de Gezond15:46
Veluwe-partijen Zorggroep Noordwest-Veluwe, het St Jansdal ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus.
14 uur geleden “Wij vinden dat wij in deze tijd zij aan zij moeten staan met onze partners van GezondVeluwe”, vertelt Ard
Kleijer van de Zorggroep […]
 https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/968445/noodhospitaal-de-dillenburg-opent-deuren-voor-eerstepatinten-

NEUTRAAL

Liz

08/04/2020
En ondertussen in Harderwijk.. Oproep isolatiejassen 6 april 2020 - Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken
14:01
momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis
16 uur geleden ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan.


NEUTRAAL

08/04/2020
01:34
1 dag geleden

Oproep voor isolatiejassen St Jansdal
7 April 2020 - Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg
aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet
een groot tekort ontstaan.


NEUTRAAL

08/04/2020
00:00
1 dag geleden

NEUTRAAL

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67523970/oproep-voor-isolatiejassen-st-jansdal.html

Nieuws
[…] Meer lezen ZIEN bij Wouter & Inge Optiek en Optometrie Sport Ermelo Drumble Dance Online Tuincoach
Bloembinderij Rooze Putten RJ Automatisering Oproep voor isolatiejassen St Jansdal Zorgverleners van ziekenhuis St
Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenki Meer
lezen


07/04/2020
22:53
1 dag geleden

https://www.nieuwskoerier.nl/news/644813-woede-en-ongeloof-bij-zorgpersoneel-over-uitspraken-minister-de-jonge

https://putten.allesvan.nl/nieuws/detail/cat/122/id/325080/Inschrijving-van-start-voor-Workshopcarrousel-voor-vrijwilligers

Ziekenhuis Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen voor coronazorg
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen. Het ziekenhuis ontvangt op korte
termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan.Zorgverleners van het St Jansdal verbruiken dagelijks
ongeveer duizend isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenking...
 https://drimble.nl/binnenlands-nieuws/67523096/ziekenhuis-harderwijk-is-dringend-op-zoek-naar-isolatiejassen-voorcoronazorg.html

NEUTRAAL

07/04/2020
20:47
1 dag geleden

Ziekenhuis Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen voor coronazorg
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen
nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan […] op met afdeling Logistiek via telefoonnummer: 0341 – 46 5090 of
mail naar goederenontvangst@stjansdal.nl.” De jassen moeten wel aan een aantal eisen voldoen […]


NEUTRAAL

07/04/2020
20:46
1 dag geleden

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/ziekenhuis-isolatiejassen-coronazorg/

St Jansdal roept op: ´Wie heeft er nog wegwerpjassen?´
Lelystad - St Jansdal zit zo te springen om beschermende wegwerpjassen voor medewerkers dat het een oproep de...


https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67521365/st-jansdal-roept-op-wie-heeft-er-nog-wegwerpjassen.html
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07/04/2020
18:15
1 dag geleden
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‘Slooprijp’ woonzorgcentrum de Dillenburg Ermelo omgetoverd naar noodhospitaal
ermelo

[…] Een knap staaltje samenwerking van de Gezond-Veluwe-partijen Zorggroep Noordwest-Veluwe, het St Jansdal
ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus. “Wij vinden dat wij in deze tijd zij aan zij moeten staan met onze
partners van GezondVeluwe”, vertelt Ard Kleijer van de Zorggroep. “Kwetsbare mensen die geen ziekenhuis meer
nodig hebben, […]
 https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20200407/slooprijp-woonzorgcentrum-de-dillenburg-ermelo-omgetoverd-naarnoodhospitaal/

Views: 1.113

NEUTRAAL

07/04/2020
13:55
2 dagen
geleden

St Jansdal roept bedrijven op; doneer isolatiejassen
Harderwijk - Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg
aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet
een groot...


NEUTRAAL

07/04/2020
11:23
2 dagen
geleden

Acht coronapatiënten in Dokter Jansencentrum
[…] Het Dokter Jansencentrum is een van de drie Covid-centra in Flevoland, naast St. Jansdal in Lelystad en
Perspectief in Almere. Er vindt onderling afstemming plaatst over de zorg die wordt aangeboden, het personeel
dat wordt ingezet en de verdeling van de patiënten. De Covid-centra zijn gerealiseerd in nauwe samenwerking
met Talma Urk, Coloriet, […]


NEUTRAAL

07/04/2020
11:12
2 dagen
geleden
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07/04/2020
10:41
2 dagen
geleden

https://denoordoostpolder.nl/artikel/1096394/acht-coronapatienten-in-dokter-jansencentrum.html

Views: 492

St Jansdal en huisartsen: bij acute klachten gewoon naar de dokter (De Stentor
Veluwe)
Inwoners van Harderwijk, Ermelo, Putten en omgeving moeten ook nu met urgente gezondheidsklachten vooral naar de
huisarts of het ziekenhuis gaan. Dat benadrukken die zorginstanties, nu ze merken dat er minder mensen aankloppen.


07/04/2020
10:41
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67510654/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen.html

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25411968

St Jansdal en huisartsen: bij acute klachten gewoon naar de dokter
Inwoners van Harderwijk, Ermelo, Putten en omgeving moeten ook nu met urgente gezondheidsklachten vooral naar de
huisarts of het ziekenhuis gaan. Dat benadrukken die zorginstanties, nu ze merken dat er minder mensen aankloppen.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2240993/st-jansdal-en-huisartsen-bij-acute-klachten-gewoon-naar-dedokter

St Jansdal en huisartsen: bij acute klachten gewoon naar de dokter
Johannes Rutgers

[…] Beide zorgen zijn niet nodig, zeggen ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie
Flevoland en Medicamus. Zij noemen het ,,verontrustend’’ dat het aantal urgente medische zaken is
afgenomen. Ook Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen sprak dat al tegenover de Stentor uit. Veilig
,,Weet dat patiëntenstromen in het St […]


https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-en-huisartsen-bij-acute-klachten-gewoon-naar-de-dokter~a59ae01c/

Views: 3.501

NEUTRAAL

07/04/2020
09:55
2 dagen
geleden

‘Stel urgente medische zaken niet uit’
Harderwijk / Lelystad - Patiënten met urgente medische zaken hebben de afgelopen tijd minder vaak een
beroep gedaan op de zorg. Dit constateren ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie
Flevoland en Medicamus. ‘Verontrustend en niet nodig’, stellen zij. Leonie Boven, lid Raad van Bestuur van St
Jansdal: 'Vanuit het […]


https://flevopost.nl/artikel/1096346/stel-urgente-medische-zaken-niet-uit.html

Views: 539
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St Jansdal en huisartsen: bij acute klachten gewoon naar de dokter
De Stentor Veluwe

Inwoners van Harderwijk, Ermelo, Putten en omgeving moeten ook nu met urgente gezondheidsklachten vooral naar de
huisarts of het ziekenhuis gaan. Dat benadrukken die zorginstanties, nu ze merken dat er minder mensen aankloppen.


https://heerde.nieuws.nl/knipsels/38229/st-jansdal-en-huisartsen-bij-acute-klachten-gewoon-naar-de-dokter/

Views: 1.113

NEUTRAAL

07/04/2020
08:40
2 dagen
geleden

St Jansdal roept bedrijven op: doneer isolatiejassen
[…] Neem contact op met afdeling Logistiek via telefoonnummer: of mail naar Goederenontvangst@stjansdal.nl.
St Jansdal hoort graag de hoeveelheid isolatiejassen/pakken die men beschikbaar wil stellen, de
productinformatie en de maten. Lees voor vragen over dit onderwerp de veelgestelde vragenlijst op de website:
.


NEUTRAAL

07/04/2020
08:35
2 dagen
geleden

https://flevopost.nl/artikel/1096294/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen.html

Views: 539

Oproep ziekenhuis en huisartsen aan patiënten: „Stel urgente medische zaken niet
uit"
Dronten - Persbericht ziekenhuis St Jansdal: De afgelopen week was er in de media veel aandacht voor het wegblijven van
verschillende patiëntengroepen uit het ziekenhuis, die wel zouden moeten komen. Ook ziekenhuis St Jansdal en de
huisartsen aangesloten...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67501257/oproep-ziekenhuis-en-huisartsen-aan-patienten-stel-urgentemedische-zaken-niet-uit.html

NEUTRAAL

07/04/2020
00:47
2 dagen
geleden
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07/04/2020
00:01
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

07/04/2020
00:00
2 dagen
geleden

Ziekenhuis Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen voor coronazorg
HvNL

Het ziekenhuis hoopt dat er een bedrijf is dat ze uit de brand kan helpen....


Gezamenlijke oproep: "Ga naar het ziekenhuis als dat nodig is."
Ga naar het ziekenhuis als dat nodig is. Daartoe roepen huisartsen en ziekenhuis St Jansdal gezamenlijk op. De
zorginstellingen merken dat o...


NEUTRAAL

Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten
met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op […] afdeling Logistiek via telefoonnummer: 0341-435090
of mail naar Goederenontvangst@stjansdal.nl. We horen graag de hoeveelheid isolatiejassen/pakken die u beschikbaar
[…]

POSITIEF

https://putten.allesvan.nl/nieuws/detail/id/325487/Oproep-voor-isolatiejassen-St-Jansdal

Oproep voor isolatiejassen St Jansdal
Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten
met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op […] afdeling Logistiek via telefoonnummer: 0341-435090
of mail naar Goederenontvangst@stjansdal.nl. We horen graag de hoeveelheid isolatiejassen/pakken die u beschikbaar
[…]


07/04/2020
00:00
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/flevoland/67498452/gezamenlijke-oproep-ga-naar-het-ziekenhuis-als-dat-nodig-is.html

Oproep voor isolatiejassen St Jansdal



07/04/2020
00:00
2 dagen
geleden

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/ziekenhuis-harderwijk-is-dringend-op-zoek-naar-isolatiejassen-voor-coronazorg

https://harderwijk.allesvan.nl/nieuws/detail/id/325484/Oproep-voor-isolatiejassen-St-Jansdal

Eerste patiënten in noodhospitaal Dillenburg
[…] Een knap staaltje samenwerking van de Gezond-Veluwe-partijen Zorggroep Noordwest-Veluwe, het St Jansdal
ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus. ,,Wij vinden dat wij in deze tijd zij aan zij moeten staan met onze partners
van GezondVeluwe,” vertelt Ard Kleijer van de Zorggroep. ,,Kwetsbare mensen die geen ziekenhuis meer nodig hebben,
maa


https://ermelovannu.nl/actueel/9542-eerste-patienten-in-noodhospitaal-dillenburg
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Noodhospitaal Dillenburg opent deuren voor eerste patiënten
[…] Een knap staaltje samenwerking van de Gezond-Veluwe-partijen Zorggroep Noordwest-Veluwe, het St Jansdal
ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus. "Wij vinden dat wij in deze tijd zij aan zij moeten staan met onze partners
van GezondVeluwe", vertelt Ard Kleijer van de Zorggroep. "Kwetsbare mensen die geen ziekenhuis meer nodig hebben,
maar oo


POSITIEF

07/04/2020
00:00
2 dagen
geleden

Noodhospitaal Dillenburg opent deuren voor eerste patiënten
[…] Een knap staaltje samenwerking van de Gezond-Veluwe-partijen Zorggroep Noordwest-Veluwe, het St Jansdal
ziekenhuis en huisartsencoöperatie Medicamus. "Wij vinden dat wij in deze tijd zij aan zij moeten staan met onze partners
van GezondVeluwe", vertelt Ard Kleijer van de Zorggroep. "Kwetsbare mensen die geen ziekenhuis meer nodig hebben,
maar oo


NEUTRAAL

06/04/2020
23:24
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

De Stentor Flevoland

De nood is hoog in ziekenhuis St Jansdal. Door de coronacrisis dreigt daar een ernstig tekort aan isolatiejassen te
ontstaan. Het ziekenhuis...

NEUTRAAL

De nood is hoog in ziekenhuis St Jansdal. Door de coronacrisis dreigt daar een ernstig tekort aan isolatiejassen te
ontstaan. Het ziekenhuis - met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten - ontvangt op korte termijn geen nieuwe
aanvoer. St Jansdal doet daarom een dringende oproep aan bedrijven die binnen enkele dagen een partij […]

NEUTRAAL

NEUTRAAL

06/04/2020
22:20
2 dagen
geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25410952

St Jansdal dringend op zoek naar isolatiejassen (De Puttenaer)
[PUTTEN] Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks duizend isolatiejassen voor de zorg
aan patiÃ«nten met corona of een verdenking erop. Het Harderwijkse ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe
aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan. De jassen maken deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen en […]


06/04/2020
22:20
2 dagen
geleden

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/oproep-ziekenhuis-st-jansdal-aan-bedrijven-lever-ons-isolatiejassen

Oproep ziekenhuis St Jansdal aan bedrijven: lever ons isolatiejassen! (De Stentor
Flevoland)



06/04/2020
22:28
2 dagen
geleden

https://harderwijk.allesvan.nl/nieuws/detail/id/325477/Noodhospitaal-Dillenburg-opent-deuren-voor-eerste-pati-nten

Oproep ziekenhuis St Jansdal aan bedrijven: lever ons isolatiejassen!



06/04/2020
22:46
2 dagen
geleden

https://putten.allesvan.nl/nieuws/detail/id/325478/Noodhospitaal-Dillenburg-opent-deuren-voor-eerste-pati-nten

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25410936

St Jansdal roept bedrijven op: doneer isolatiejassen Ziekenhuis St Jansdal heeft met spoed isolatiejassen nodig.
Zorgverleners van het ziekenhuis verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met
corona of een verdenking erop, schrijft Omroep Flevoland. Het ziekenhuis krijgt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en


https://nos.nl/liveblog/2329534-eerste-landen-versoepelen-maatregelen-italie-pompt-400-miljard-euro-in-economie.html

Oproep ziekenhuis en huisartsen aan patiënten: "Stel urgente medische zaken niet
uit"
Nijkerk - De afgelopen week was er in de media veel aandacht voor het wegblijven van verschillende patiëntengroepen uit
het ziekenhuis, die wel zouden moeten komen. Ook ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie
Flevoland en Medicamus herkennen dat patiënten met urgente medische zaken afgelopen...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67497788/oproep-ziekenhuis-en-huisartsen-aan-patienten-stel-urgentemedische-zaken-niet-uit.html

NEUTRAAL

06/04/2020
22:07
2 dagen
geleden

Stel urgente medische zaken niet uit
Ely Hackmann

[…] Ook ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie Flevoland en Medicamus herkennen dat
patiënten met urgente medische zaken afgelopen tijd minder vaak een beroep hebben gedaan op de zorg. En dat
is verontrustend en niet nodig. Leonie Boven, lid Raad van Bestuur van St Jansdal: “Vanuit het ziekenhuis en de
huisartsen willen we […]


https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144024/stel-urgente-medische-zaken-niet-uit/

Views: 1.097
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St Jansdal roept bedrijven op: doneer isolatiejassen!
Ziekenhuis St Jansdal heeft met spoed isolatiejassen nodig. Zorgverleners van het ziekenhuis verbruiken momenteel
dagelijks 1.000 isolatieja...


https://drimble.nl/regio/flevoland/67497504/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen.html

Oproep ziekenhuis en huisartsen aan patiënten: “Stel urgente medische zaken niet
uit”
[…] Ook ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie Flevoland en Medicamus herkennen dat patiënten
met urgente medische zaken afgelopen tijd minder vaak een beroep hebben gedaan op de zorg. En dat is verontrustend
en niet nodig.
 https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2240308/oproep-ziekenhuis-en-huisartsen-aan-patienten-%E2%80%9Cstel-urgentemedische-zaken-niet-uit%E2%80%9D

NEUTRAAL

06/04/2020
21:29
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

06/04/2020
21:29
2 dagen
geleden
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2 dagen
geleden

Oproep ziekenhuis St Jansdal aan bedrijven: lever ons isolatiejassen!
Dronten - De nood is hoog in ziekenhuis St Jansdal. Door de coronacrisis dreigt daar een ernstig tekort aan isolatiejassen
te ontstaan. Het ziekenhuis - met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten - ontvangt op korte termijn geen nieuwe
aanvoer. St Jansdal doet daarom een dringende oproep aan bedrijven...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67497210/oproep-ziekenhuis-st-jansdal-aan-bedrijven-lever-onsisolatiejassen.html

Oproep ziekenhuis St Jansdal aan bedrijven: lever ons isolatiejassen!
Lelystad - De nood is hoog in ziekenhuis St Jansdal. Door de coronacrisis dreigt daar een ernstig tekort aan isolatiejassen
te ontstaan. Het ziekenhuis - met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten - ontvangt op korte termijn geen nieuwe
aanvoer. St Jansdal doet daarom een dringende oproep aan bedrijven...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67497211/oproep-ziekenhuis-st-jansdal-aan-bedrijven-lever-onsisolatiejassen.html

Oproep ziekenhuis St Jansdal aan bedrijven: lever ons isolatiejassen!
Gert Kramer

De nood is hoog in ziekenhuis St Jansdal. Door de coronacrisis dreigt daar een ernstig tekort aan
isolatiejassen te ontstaan. Het ziekenhuis - met vestigingen in […] Dat kan telefonisch op nummer 0341 – 46
5090 of met een mail naar Goederenontvangst@stjansdal.nl.


https://www.destentor.nl/veluwe/oproep-ziekenhuis-st-jansdal-aan-bedrijven-lever-ons-isolatiejassen~ac719609/

Views: 3.494
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2 dagen
geleden

Ziekenhuis roept op tot doneren isolatiejassen (FOK! Nieuws)
Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten
met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot
tekort...


NEUTRAAL

06/04/2020
20:35
2 dagen
geleden

St Jansdal roept bedrijven op: doneer isolatiejassen
Dronten - Persbericht ziekenhuis St Jansdal: Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks
1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte
termijn geen nieuwe...


NEUTRAAL

06/04/2020
20:16
2 dagen
geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25410808

https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67496464/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen.html

Jouska
Ter info: dit soort dingen dus. foto


https://frontpage.fok.nl/nieuws/831527/1/1/50/ziekenhuis-roept-op-tot-doneren-isolatiejassen.html
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Ziekenhuis roept op tot doneren isolatiejassen
Cobra4

Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan
patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op […] afdeling Logistiek via
telefoonnummer: 0341–435090 of mail naar Goederenontvangst@stjansdal.nl. We horen graag de hoeveelheid
isolatiejassen/pakken die u […]


NEUTRAAL
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2 dagen
geleden
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Cobra4

Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan
patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op […] afdeling Logistiek via
telefoonnummer: 0341–435090 of mail naar Goederenontvangst@stjansdal.nl. We horen graag de hoeveelheid
isolatiejassen/pakken die u […]

NEUTRAAL

NEUTRAAL

Views: 71.246

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen. Het ziekenhuis ontvangt op
korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan. Zorgverleners van het St Jansdal verbruiken
dagelijks ongeveer 1000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten met corona of een verdenking erop […]
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/isolatiejassen-zijn-bijna-op-ziekenhuis-doet-noodkreet/3454581

Oproep ziekenhuis en huisartsen aan patiënten: “Stel urgente medische zaken niet
uit”
Aalt Guliker

[…] Ook ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie Flevoland en Medicamus herkennen
dat patiënten met urgente medische zaken afgelopen tijd minder vaak een beroep hebben gedaan op de
zorg. En dat is verontrustend en niet nodig. Leonie Boven, lid Raad van Bestuur van St Jansdal: “Vanuit het
ziekenhuis en de huisartsen willen we […]
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Isolatiejassen zijn bijna op, ziekenhuis doet noodkreet
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Ziekenhuis roept op tot doneren isolatiejassen
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https://frontpage.fok.nl/nieuws/831527/1/1/50/ziekenhuis-roept-op-tot-doneren-isolatiejassen.html

https://www.nijkerkerveen.org/oproep-ziekenhuis-en-huisartsen-aan-patienten-stel-urgente-medische-zaken-niet-uit/

Isolatiejassen zijn bijna op, ziekenhuis doet noodkreet
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is dringend op zoek naar isolatiejassen. Het ziekenhuis
ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort […] op met afdeling Logistiek via
telefoonnummer: 0341 - 46 5090 of mail naar goederenontvangst@stjansdal.nl.' De jassen moeten wel aan
een aantal eisen voldoen, die staan op […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2443471/Isolatiejassen-zijn-bijna-op-ziekenhuis-doet-noodkreet

Views: 5.112
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Isolatiejassen ziekenhuis bijna op, noodkreet online gezet
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Hardewijk is dringend op zoek naar isolatiejassen. Het ziekenhuis
ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot tekort […] op met afdeling Logistiek via
telefoonnummer: 0341 - 46 5090 of mail naar goederenontvangst@stjansdal.nl.' De jassen moeten wel aan
een aantal eisen voldoen, die staan op de […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2443471/Isolatiejassen-ziekenhuis-bijna-op-noodkreet-online-gezet

Views: 5.112
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St Jansdal roept bedrijven op; doneer isolatiejassen
Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten
met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot
tekort ontstaan. De jassen maken deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn een voorwaarde voor het
[…]


https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2240047/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen
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Oproep ziekenhuis en huisartsen aan patiënten: "Stel urgente medische zaken niet
uit"
Harderwijk - De afgelopen week was er in de media veel aandacht voor het wegblijven van verschillende patiëntengroepen
uit het ziekenhuis, die wel zouden moeten komen. Ook ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen aangesloten bij Medrie
Flevoland en Medicamus herkennen dat patiënten met urgente medische zaken afgelopen...
 https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67493315/oproep-ziekenhuis-en-huisartsen-aan-patienten-stel-urgente-medischezaken-niet-uit.html
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St Jansdal roept bedrijven op; doneer isolatiejassen
Ely Hackmann

HARDERWIJK – Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de
zorg aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe
aanvoer en ziet een groot tekort ontstaan. De jassen maken deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen
[…]
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[…] Er wordt gewerkt vanuit drie locaties: Dokter Jansencentrum (Emmeloord), St Jansdal (Lelystad) en
Perspectief (Almere). Er vindt onderling afstemming plaatst over de zorg die wordt aangeboden, het personeel
dat wordt ingezet en de verdeling van de patiënten. Negen zorginstellingen Albert Hilvers, bestuurder van
Zorggroep Oude en Nieuwe Land: […]

POSITIEF

NEUTRAAL

Views: 495

[…] Er wordt gewerkt vanuit drie locaties: Dokter Jansencentrum (Emmeloord), St Jansdal (Lelystad) en
Perspectief (Almere). Er vindt onderling afstemming plaatst over de zorg die wordt aangeboden, het personeel
dat wordt ingezet en de verdeling van de patiënten. Negen zorginstellingen Albert Hilvers, bestuurder van
Zorggroep Oude en Nieuwe Land: […]
https://flevopost.nl/artikel/1096252/drie-volwaardige-covid-centra-in-flevoland.html

Views: 536

St Jansdal roept bedrijven op; doneer isolatiejassen
Aalt Guliker

Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg
aan patiënten met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op […] met afdeling Logistiek via
telefoonnummer: 0341 – 46 5090 of mail naar Goederenontvangst@stjansdal.nl. We horen graag de
hoeveelheid isolatiejassen/pakken die u […]
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Drie volwaardige Covid-centra in Flevoland
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https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144011/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen/

https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen/

Délifrance Lelystad trakteert personeel ziekenhuis St Jansdal op broodjes flevopost.nl
Lelystad / Harderwijk - Délifrance Lelystad heeft zondag het personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk getrakteerd
op 200 belegde baguettes. 'Het is fijn om iets terug te doen voor de hardwerkende mensen in de zorg, al is het maar iets
kleins', aldus Astrid Huitema, mede-eigenaar van Délifrance Lelystad. 'Dit geeft ons energie'.
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2239713/delifrance-lelystad-trakteert-personeel-ziekenhuis-st-jansdal-op-broodjesflevopost-nl
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Délifrance Lelystad trakteert personeel ziekenhuis St Jansdal op broodjes
Lelystad / Harderwijk - Délifrance Lelystad heeft zondag het personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
getrakteerd op 200 belegde baguettes. 'Het is fijn om iets terug te doen voor de hardwerkende mensen in de
zorg, al is het maar iets kleins', aldus Astrid Huitema, mede-eigenaar van Délifrance Lelystad. 'Dit geeft ons
energie' […]


https://flevopost.nl/artikel/1096196/delifrance-lelystad-trakteert-personeel-ziekenhuis-st-jansdal-op-broodjes.html
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Na vandaag blijft het luchtalarm twee maanden stil en dit is waarom
Nicole Berkouwer

[…] Door de warme temp... Daarom ging het Ermelose ziekenhuis dicht en kwam ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk De medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal zijn volle bak aan het werk door het coronavirus. Wij
k... Mysterie: Stoepkrijten in Putten, verboden of toegestaan? Roze, groen, geel, blauw: stoepkrijt is er in heel
veel kleuren […]


https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/na-vandaag-blijft-het-luchtalarm-twee-maanden-stil-en-dit-is-waarom~79147/
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Politieteam Veluwe West bedankt alle zorgmedewerkers St Jansdal (De Puttenaer)
[PUTTEN] Basisteam Veluwe West (Putten, Ermelo en Harderwijk) heeft de zorgmedewerkers van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk vrijdagavond een hart onder de riem gestoken met een spectaculaire laserboodschap (te zien in de video
hieronder). `Een dikke duim en applaus` was onder meer te lezen op de gevel van het politiebureau aan de
Westermeenweg,
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http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25407953

Daarom ging het Ermelose ziekenhuis dicht en kwam ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk
Harderwijk - De medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal zijn volle bak aan het werk door het coronavirus. Wij kunnen
daar alleen maar bewondering voor hebben! Maar wat wij ons ook afvragen, hoe oud is het ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk eigenlijk? Om deze vraag te beantwoorden hebben we eerst...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67463366/daarom-ging-het-ermelose-ziekenhuis-dicht-en-kwamziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk.html
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Daarom ging het Ermelose ziekenhuis dicht en kwam ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk
Nicole Berkouwer

De medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal zijn volle bak aan het werk door het coronavirus. Wij kunnen daar
alleen maar bewondering voor hebben! Maar wat wij ons ook afvragen, hoe oud is het ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk eigenlijk? Om deze vraag te beantwoorden hebben we eerst nog een leuke weetje voor je! Want
vroeger was het nog zo
 https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/toen-in/daarom-ging-het-ermelose-ziekenhuis-dicht-en-kwam-ziekenhuisst-jansdal-in-harderwijk~78092/
Views: 12.544
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Politieteam Veluwe West bedankt alle zorgmedewerkers St Jansdal
Nijkerk - Basisteam Veluwe West heeft de zorgmedewerkers van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk vrijdagavond een hart
onder de riem gestoken met een spectaculaire laserboodschap (te zien in de video hieronder). `Een dikke duim en
applaus` was onder meer te lezen op de gevel van het politiebureau aan de Westermeenweg,...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67455819/politieteam-veluwe-west-bedankt-alle-zorgmedewerkers-stjansdal.html

Werken in het St Jansdal, verpleegkundige of productiemedewerker: deze banen
staan nu open
Nicole Berkouwer

[…] Reageren op deze baan kan tot en met 1 juni. Operator Fulltime/parttime - Geplaatst op 04 apr 2020 Naar
vacature Ook het St Jansdal in Harderwijk zoekt nog hulp. Bekijk onderstaande video en meld je aan! Ben jij een
SEH of IC verpleegkundige die ons tijdelijk kan ondersteunen tijdens de coronacrisis? Wij hebben je hard nodig!
Kom met ons in […]
 https://indebuurt.nl/randmeren/bedrijvigheid/werken/werken-in-het-st-jansdal-verpleegkundige-of-productiemedewerkerdeze-banen-staan-nu-open~78873/
Views: 12.491
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`Jullie zijn toppers`: politie Harderwijk steekt medewerkers ziekenhuis hart onder de
riem
Harderwijk - Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken
door hun collega´s van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten geprojecteerd
op de wand van het politiebureau aan de Westeinde.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67450633/jullie-zijn-toppers-politie-harderwijk-steekt-medewerkersziekenhuis-hart-onder-de-riem.html
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âJullie zijn toppers`: Politie Harderwijk steekt medewerkers St Jansdal hart onder de
riem (De Stentor Veluwe)
Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken door hun
collega`s van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten geprojecteerd op de
wand van het politiebureau aan de Westeinde.


NEUTRAAL

03/04/2020
21:57
5 dagen
geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25405143

‘Jullie zijn toppers’: Politie Harderwijk steekt medewerkers St Jansdal hart onder de
riem
Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken door hun
collega's van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten geprojecteerd op de
wand van het politiebureau aan de Westeinde.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2235546/jullie-zijn-toppers-politie-harderwijk-steekt-medewerkers-stjansdal-hart-onder-de-riem

NEUTRAAL

03/04/2020
21:57
5 dagen
geleden

‘Jullie zijn toppers’: politie Harderwijk steekt medewerkers ziekenhuis hart onder de
riem
Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken door hun
collega’s van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten geprojecteerd op de
wand van het politiebureau aan de Westeinde.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2235932/jullie-zijn-toppers-politie-harderwijk-steekt-medewerkersziekenhuis-hart-onder-de-riem
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‘Jullie zijn toppers’: Politie Harderwijk steekt medewerkers St Jansdal hart onder de
riem
Paul Hartman

Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken
door hun collega's van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten
geprojecteerd op de wand van het politiebureau aan de Westeinde. ‘Voor alle zorgverleners een hele dikke
pluim’. ‘Ik heb diep respect voor […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/jullie-zijn-toppers-politie-harderwijk-steekt-medewerkers-st-jansdal-hart-onder-deriem~abaa16f2/

Views: 3.428
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‘Jullie zijn toppers’: politie Harderwijk steekt medewerkers ziekenhuis hart onder de
riem
Paul Hartman

Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken
door hun collega’s van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten
geprojecteerd op de wand van het politiebureau aan de Westeinde. ‘Voor alle zorgverleners een hele dikke
pluim’ […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/jullie-zijn-toppers-politie-harderwijk-steekt-medewerkers-ziekenhuis-hart-onder-deriem~abaa16f2/
Views: 3.428
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Ziekenhuis st. Jansdal Harderwijk in het licht op vrijdagavond 3 April
Harderwijk - Op vrijdagavond 3 April rond 21.00 uur wordt Ziekenhuis st. Jansdal in Harderwijk in het licht gezet. Wat er
exact gaat gebeuren is nog “geheim” Vanaf 21.00 uur is het te volgen via de facebook van Politie Veluwe-West en Veluwe
FM. Foto: St. Jansdal...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67446327/ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-in-het-licht-op-vrijdagavond3-april.html

Longarts St Jansdal over het coronavirus - 13 maart 2020 [video]
St. Jansdal Harderwijk | Video plaatste op 3 april 2020 het volgende bericht op hun website: 'Longarts St Jansdal over het
coronavirus - 13 maart 2020 [video]. Harderwijk - Stevens Gans, longarts St Jansdal...'


https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445814/longarts-st-jansdal-over-het-coronavirus-13-maart-2020-video.html

Openhartige boodschap van onze raad van bestuur en de medische staf - 3 april 2020
[video]
St. Jansdal Harderwijk | Video plaatste op 3 april 2020 het volgende bericht op hun website: 'Openhartige boodschap van
onze raad van bestuur en de medische staf - 3 april 2020 [video]. Harderwijk - Openhartige boodschap van onze raad van
bestuur en de medische staf - 3 april 2020...'
 https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445797/openhartige-boodschap-van-onze-raad-van-bestuur-en-de-medische-staf3-april-2020-video.html
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Voorzorgsmaatregelen coronavirus (10-03-2020) [video]
Harderwijk - In deze video vertelt Jaap Driest, voorzitter medische staf, over de voorzorgsmaatregelen die ziekenhuis St
Jansdal neemt om patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Kijk voor meer en
actuele informatie op www.stjansdal.nl/corona of www.rivm.nl.
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https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445816/voorzorgsmaatregelen-coronavirus-10-03-2020-video.html

Intensive Care vacature [video]
Harderwijk - Ben jij een SEH of IC verpleegkundige die ons tijdelijk kan ondersteunen tijdens de coronacrisis? Wij hebben
je hard nodig! Kom met ons in contact via: werkenbij@stjansdal.nl...


https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445805/intensive-care-vacature-video.html

Bemoediging Raad van Toezicht St Jansdal [video]
Harderwijk - De Raad van Toezicht van St Jansdal heeft speciaal voor de medewerkers een boodschap ingesproken.


https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445801/bemoediging-raad-van-toezicht-st-jansdal-video.html

Raad van Bestuur St Jansdal over het coronavirus [video]
Harderwijk - Hoe is de situatie nu? Hoe gaat het met patiënten en medewerkers? Relinde Weil en Leonie boven geven
antwoord.


https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445812/raad-van-bestuur-st-jansdal-over-het-coronavirus-video.html

‘Jullie zijn toppers’: politie Harderwijk steekt medewerkers ziekenhuis hart onder de
riem
De Stentor Veluwe

Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken door hun
collega’s van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten geprojecteerd op de
wand van het politiebureau aan de Westeinde.
 https://heerde.nieuws.nl/knipsels/38141/jullie-zijn-toppers-politie-harderwijk-steekt-medewerkers-ziekenhuis-hart-onderde-riem/
Views: 1.070
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‘Jullie zijn toppers’: politie Harderwijk steekt medewerkers ziekenhuis hart onder de
riem
De Stentor Veluwe

Medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk werd vanavond een hart onder de riem gestoken door hun
collega’s van de politie. Met behulp van lasers werden om 21.00 uur honderden steunberichten geprojecteerd op de
wand van het politiebureau aan de Westeinde.
 https://hattem.nieuws.nl/knipsels/27098/jullie-zijn-toppers-politie-harderwijk-steekt-medewerkers-ziekenhuis-hart-onderde-riem/
Views: 1.070
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St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 11 april
Harderwijk - Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het coronavirus. Zij
gaan een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis verwacht naar aanleiding van het landelijk
beeld komende week meer opnames op de isolatieafdelingen en de Intensive...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67445697/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-aftot-11-april.html

St Jansdal treft verdere maatregelen
Harderwijk - 16 maart 2020 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 nog voldoende
bedden beschikbaar maar bij een toenemend aantal besmettingen, neemt ook de druk...
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Patiënten met corona op één verdieping
Harderwijk - 19 maart 2020 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...
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Harderwijk - 23 maart 2020 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 hebben we 12 IC-bedden
in gebruik. Om extra IC-capaciteit te creëren is een nood-IC...
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67445699/zorg-om-corona-gaat-onverminderd-door.html

Afschalen planbare zorg
Lelystad - 15 maart 2020 Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten.
Daarnaast gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli´s niet door, zowel op de
locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Lees voor...


03/04/2020
19:53
5 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67445705/patienten-met-corona-op-een-verdieping.html

Zorg om corona gaat onverminderd door



03/04/2020
19:53
5 dagen
geleden

https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445710/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen.html

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67445712/afschalen-planbare-zorg.html

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 17 april
Harderwijk - Dinsdag 31 maart Het afschalen van de geplande operaties en polibezoeken wat tot 10 april van toepassing
was is, is vandaag verlengd t/m vrijdag 17 april 2020. Dit betekent dat alle niet-spoedeisende, geplande ingrepen tot 17
april helaas verzet of geannuleerd moeten worden op de locaties Harderwijk,...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67445693/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-aftot-17-april.html

Afschalen planbare zorg
Harderwijk - 15 maart 2020 Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten.
Daarnaast gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli´s niet door, zowel op de
locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Lees voor...


https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67445715/afschalen-planbare-zorg.html

Berichten
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Afschalen planbare zorg
Dronten - 15 maart 2020 Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten.
Daarnaast gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli´s niet door, zowel op de
locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Lees voor...


NEUTRAAL

03/04/2020
19:53
5 dagen
geleden

NEUTRAAL

03/04/2020
19:53
5 dagen
geleden

St Jansdal verscherpt maatregelen in strijd tegen corona
Harderwijk - 17 maart 2020 De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal. In deze moeilijke tijd moeten wij extra
goed op elkaar letten en voorzichtig zijn. Patiënten in het hele ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij
verdenking op corona is, mogen daarom helaas geen bezoek meer ontvangen...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67445707/st-jansdal-verscherpt-maatregelen-in-strijd-tegencorona.html

Start met screening bij hoofdingang
Lelystad - 22 maart 2020 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. Lees voor...


NEUTRAAL

03/04/2020
16:53
6 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67445711/afschalen-planbare-zorg.html

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67445701/start-met-screening-bij-hoofdingang.html

Grenzen intensive cares in ziekenhuizen Oost-Nederland in zicht: hoe kom je aan
genoeg personeel?
Ingrid Stijkel, Johannes Rutgers en Angelique Rondhuis

[…] Onduidelijk is hoe groot de vraag aan ic-bedden nog gaat worden. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen en het St Jansdal in Harderwijk geven eveneens aan dat de rek eruit is, en dat dat met de personele
mogelijkheden te maken heeft. Veel corona-patiënten op de ic liggen er niet vijf dagen, maar 14 dagen tot
wel drie weken, zegt ic […]
 https://www.ad.nl/zwolle/grenzen-intensive-cares-in-ziekenhuizen-oost-nederland-in-zicht-hoe-kom-je-aan-genoegpersoneel%7Eaeaa3d6c/
Views: 29.106
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Grenzen intensive cares in ziekenhuizen Oost-Nederland in zicht: hoe kom je aan
genoeg personeel?
Ingrid Stijkel, Johannes Rutgers en Angelique Rondhuis

[…] Onduidelijk is hoe groot de vraag aan ic-bedden nog gaat worden. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen en het St Jansdal in Harderwijk geven eveneens aan dat de rek eruit is, en dat dat met de personele
mogelijkheden te maken heeft. Veel corona-patiënten op de ic liggen er niet vijf dagen, maar 14 dagen tot
wel drie weken, zegt ic […]
 https://www.tubantia.nl/zwolle/grenzen-intensive-cares-in-ziekenhuizen-oost-nederland-in-zicht-hoe-kom-je-aangenoeg-personeel%7Eaeaa3d6c/

Views: 5.344
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Grenzen intensive cares in ziekenhuizen Oost-Nederland in zicht: hoe kom je aan
genoeg personeel?
Ingrid Stijkel, Johannes Rutgers en Angelique Rondhuis

[…] Onduidelijk is hoe groot de vraag aan ic-bedden nog gaat worden. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen en het St Jansdal in Harderwijk geven eveneens aan dat de rek eruit is, en dat dat met de personele
mogelijkheden te maken heeft. Veel corona-patiënten op de ic liggen er niet vijf dagen, maar 14 dagen tot
wel drie weken, is de ervaring va
 https://www.destentor.nl/zwolle/grenzen-intensive-cares-in-ziekenhuizen-oost-nederland-in-zicht-hoe-kom-je-aangenoeg-personeel~aeaa3d6c/
Views: 3.428
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IC's ziekenhuizen Oost-Nederland op stoom, maar grens komt in zicht: personeel
tekort
Ingrid Stijkel, Johannes Rutgers en Angelique Rondhuis

[…] Onduidelijk is hoe groot de vraag aan ic-bedden nog gaat worden. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en
Zutphen en het St Jansdal in Harderwijk geven eveneens aan dat de rek eruit is, en dat dat met de personele
mogelijkheden te maken heeft. Veel corona-patiënten op de ic liggen er niet vijf dagen, maar 14 dagen tot
wel drie weken, is de ervaring va
 https://www.destentor.nl/zwolle/ic-s-ziekenhuizen-oost-nederland-op-stoom-maar-grens-komt-in-zicht-personeeltekort~aeaa3d6c/

Views: 3.428

NEUTRAAL

02/04/2020
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7 dagen
geleden

Fruit voor de zorghelden van het St. Jansdal
Harderwijk - Duizend stuks fruit, veilig en hygiënisch verpakt in kratten. Die kreeg het Harderwijkse ziekenhuis
St. Jansdal om uit te delen aan medewerkers. Zorgverleners werken momenteel onder grote druk aan de
verpleging van mensen met een coronabesmetting. Ook patiënten met andere gezondheidsklachten ervaren
de drukte in het St. Jansdal […]


NEUTRAAL

02/04/2020
09:56
7 dagen
geleden

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/966880/fruit-voor-de-zorghelden-van-het-st-jansdal

Bedrijf schenkt 1000 stuks fruit aan ziekenhuis St. Jansdal
ermelo

Duizend stuks fruit, veilig en hygiënisch verpakt in kratten. Die kreeg het Harderwijkse ziekenhuis St. Jansdal
vandaag, donderdag 2 april, om uit te delen aan medewerkers. Dit bericht Wielink Websolutions. Kratten vol
Zorgverleners werken momenteel onder grote druk aan de verpleging van mensen met een coronabesmetting […]


https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20200402/bedrijf-schenkt-1000-stuks-fruit-aan-ziekenhuis-st-jansdal/

Views: 1.070
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Vrienden van St jansdal organiseert posteractie voor zorgpersoneel
Harderwijkse zaken | Harderwijk plaatste het volgende bericht op hun website: Vrienden van St jansdal organiseert
posteractie voor zorgpersoneel.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67399534/vrienden-van-st-jansdal-organiseert-posteractie-voorzorgpersoneel.html

Veluwe en Flevoland eren helden in de zorg

Teake Dijkstra
01/04/2020
19:00
[…] Het is een initiatief van de Stichting Vrienden van het St Jansdal, in eerste instantie voor het personeel in
1 week geleden het ziekenhuis in Harderwijk, maar zeker ook bedoeld voor al die mensen die zich inzetten voor de zorg,
thuis en en in instellingen, zegt Eddy Vlijm. In de appgroep De directeur van het bedrijf Hellebrekers in
Nunspeet is voorzitter van d


NEUTRAAL

https://www.destentor.nl/harderwijk/veluwe-en-flevoland-eren-helden-in-de-zorg~a61e2deb/

Views: 3.450

'Lelystedelingen gaan goed om met richtlijnen RIVM'

01/04/2020
[…] Groot respect ‘Ik heb daar groot respect voor. Net als voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn. Ik ben
18:21
vorige week op bezoek geweest op de corona-afdeling van St Jansdal in Harderwijk. De inzet van de
1 week geleden medewerkers daar, van schoonmaak tot tot verpleging tot directie, is gigantisch. Zo is er een speciale kamer
ingericht waar mensen toch […]


NEUTRAAL

https://flevopost.nl/artikel/1095230/lelystedelingen-gaan-goed-om-met-richtlijnen-rivm.html

Views: 517

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 17 april

01/04/2020
Harderwijk - Het afschalen van de geplande operaties en polibezoeken dat tot 10 april van toepassing was is verlengd t/m
17:19
vrijdag 17 april. Dit betekent dat alle niet-spoedeisende, geplande ingrepen tot 17 april verzet of geannuleerd moeten
1 week geleden worden op de locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Het gaat...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67389411/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-aftot-17-april.html
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Deel ziekenhuis omgebouwd voor coronapatiënten

01/04/2020
Een leegstaand deel van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad wordt momenteel omgebouwd tot tijdelijke zorglocatie voor
15:27
herstellende coronapatiënten. De plek is volgens de GGD op zijn vroegst eind van deze week operationeel en biedt dan
1 week geleden plek aan 66 patiënten. De locatie zal gebruikt worden voor mensen die voldoende opgeknapt zijn van het virus […]


NEUTRAAL

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/deel-ziekenhuis-omgebouwd-voor-coronapatienten/3448660

GGD en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland openen extra tijdelijke Zorghotels

01/04/2020
[…] Bovenop vergelijkbare zorghotels die ziekenhuizen en zorginstellingen al gebruiken. Zoals het St. Jansdal in
12:53
Harderwijk die De Klimop als zorghotel heeft ingericht en de Dillenburg in Ermelo. De GGD en VNOG hebben de
1 week geleden inrichting van de twee zorghotels voorbereid. De uitvoering wordt geregeld via een of meerdere zorgaanbieders […]
 https://brummen.nieuws.nl/nieuws/17070/ggd-en-veiligheidsregio-noord-en-oost-gelderland-openen-extra-tijdelijkezorghotels/
Views: 1.082

NEUTRAAL

Eerste coronapatiÃ«nten ziekenhuis St Jansdal naar revalidatiecentrum Klimop (De

Stentor Veluwe)
01/04/2020
09:18
Vijf coronapatiÃ«nten van ziekenhuis St Jansdal hebben een plek gekregen op een verdieping van revalidatiecentrum
1 week geleden Klimop van Zorggroep Noordwest Veluwe.


http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25398987

