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Corona moet huisartsenpraktijk blijvend veranderen: meer zorg op afstand
Ingrid Willems
[…] Bovendien behoort de huisartsenpost bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk tot Medicamus. Gratis
onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan! Log in of maak een account aan en mis niks meer van de
sterren. Ja, ik wil gratis onbeperkt toegang

  https://www.destentor.nl/opinie/corona-moet-huisartsenpraktijk-blijvend-veranderen-meer-zorg-op-afstand~acc57f08/
Views: 3.659

Coloriet verhuist eerstelijns expertise ouderenzorg naar St Jansdal Lelystad
Lelystad - Zorgorganisatie Coloriet concentreert haar eerstelijns specialisten ouderengeneeskunde en
behandeldiensten op één plek in St Jansdal in Lelystad. Zij gaat hiervoor een intensievere samenwerking aan
met het ziekenhuis en specifiek de polikliniek geriatrie. Ontlasten Samen willen zij de huisartsen en hun
patiënten in de regio sneller […]

  https://flevopost.nl/artikel/1114323/coloriet-verhuist-eerstelijns-expertise-ouderenzorg-naar-st-jansdal-lelystad.html
Views: 592

Oproep aan UMC’s om bij Twiin-portaal aan te sluiten
[…] 19 ziekenhuizen zijn al aangesloten, nog eens 36 hebben een overeenkomst getekend. Daaronder ruim
de helft van de UMC’s. Het St. Jansdal en het LUMC kunnen al radiologische beelden en verslagen uitwisselen
via Twiin. Verder wisselen ASZ en Rivas al onderzoeken uit, evenals de St. Maartenskliniek en aangesloten
deelnemers […]

  https://www.icthealth.nl/nieuws/oproep-aan-umcs-om-bij-twiin-portaal-aan-te-sluiten/

Ziekenhuis in crisistijd
[…] Hoe houd je een ziekenhuis in crisistijd draaiend? Ziekenhuisbestuurder Relinde Weil: 'Het lukt, maar wel met
een bijna bovenmenselijke inspanning.' In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk volgt Zembla wekenlang de mensen
van de ondersteunende diensten en ziet hoe een ziekenhuis in crisistijd langzaam opkrabbelt en toewerkt naar
het nieuwe normaal

  https://tvblik.nl/zembla/ziekenhuis-in-crisistijd-1  Views: 11.962

Coronacafé 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 […]

  https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/overig/351787/video-coronacaf-nijkerkerveen-aflevering-4-710854  Views: 215

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 […]

  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
[…] 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 […]

  https://www.nijkerkerveen.org/video-coranacafe-aflevering-4-met-janneke-luchthart-en-nadya-aboyaakoub/
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