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Verruimde regels in coronatijd zijn een uitdaging voor iedereen

13/05/2020
[…] ’ Zorg dichtbij Verder is het te hopen dat de goede dingen die zich in deze coronacrisis voordoen ook na de
15:00
crisis blijven hangen. ‘Zoals de speciale corona-afdeling in het St Jansdal-ziekenhuis, waardoor mensen uit
15 uur geleden Lelystad die ziek zijn, dichtbij huis en dichtbij hun dierbaren kunnen worden verpleegd. Het is te hopen dat dat,
in een andere […]
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St. Jansdal Harderwijk | Video plaatste op 12 mei 2020 het volgende bericht op hun website: 'Dag van de zorg 2020 - St
Jansdal [video]. Harderwijk - Dag Van de Zorg 2020 - St Jansdal...'


NEUTRAAL

[…] arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en op bezoek gaan in ziekenhuis St
Jansdal gaan anders dan voorheen, nu het coronavirus in de […] Via www.stjansdal.nl/prikafspraak kunnen
patiënten een tijd en locatie plannen. Het afleveren van materialen kan nog steeds zonder afspraak. Door het
nemen van deze en andere […]
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https://flevopost.nl/artikel/1102790/st-jansdal-neemt-veiligheidsmaatregelen-vanwege-coronavirus.html

Views: 643

Veiligheidsmaatregelen coronavirus St Jansdal
Harderwijk - Door het nemen van meerdere maatregelen kunnen patiënten veilig zorg én bezoek ontvangen en
beschermt het ziekenhuis haar medewerkers. Bloedafname Een afspraak bij de arts, bloed laten prikken of een
röntgenfoto laten maken? De zorg en op bezoek gaan in ziekenhuis St Jansdal gaan...
https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68277185/veiligheidsmaatregelen-coronavirus-st-jansdal.html

Veiligheidsmaatregelen coronavirus St Jansdal
Nijkerk - Door het nemen van meerdere maatregelen kunnen patiënten veilig zorg én bezoek ontvangen en beschermt
het ziekenhuis haar medewerkers. Bloedafname Een afspraak bij de arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten
maken? De zorg en op bezoek gaan in ziekenhuis St Jansdal gaan...
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https://drimble.nl/gezondheid/zorg/68300257/dag-van-de-zorg-2020-st-jansdal-video.html

St Jansdal neemt veiligheidsmaatregelen vanwege coronavirus
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Dag van de zorg 2020 - St Jansdal [video]
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https://flevopost.nl/artikel/1103325/verruimde-regels-in-coronatijd-zijn-een-uitdaging-voor-iedereen.html

https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/68277186/veiligheidsmaatregelen-coronavirus-st-jansdal.html

Bezoeker en patiënt mogen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk alleen nog binnen via
triagetent
Harderwijk - Ook de vestiging van St Jansdal in Lelystad heeft sinds vandaag een tent voor de hoofdingang gekregen.
,,Reden voor de tent is dat er sprake was van te veel opstoppingen in de entreehal," zegt woordvoerder Anneke Plette
van het Harderwijker ziekenhuis. ,,We willen de doorstroming sneller...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68276610/bezoeker-en-patient-mogen-ziekenhuis-st-jansdal-inharderwijk-alleen-nog-binnen-via-triagetent.html
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Bezoeker en patiënt mogen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk alleen nog binnen via
triagetent
Lelystad - Ook de vestiging van St Jansdal in Lelystad heeft sinds vandaag een tent voor de hoofdingang gekregen.
,,Reden voor de tent is dat er sprake was van te veel opstoppingen in de entreehal," zegt woordvoerder Anneke Plette
van het Harderwijker ziekenhuis. ,,We willen de doorstroming sneller...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68275833/bezoeker-en-patient-mogen-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijkalleen-nog-binnen-via-triagetent.html
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Bezoeker en patiënt mogen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk alleen nog binnen via
triagetent
Hemmy van Reenen

Ziekenhuis St Jansdal is alleen nog toegankelijk via een witte tent bij de hoofdingang, waar bezoekers en
patiënten worden gescreend. Sinds vandaag is het nieuwe regime […] ’’ Via www.stjansdal.nl/prikafspraak
kunnen patiënten een tijd en locatie plannen. Afleveren van materialen kan nog steeds zonder afspraak.
 https://www.destentor.nl/harderwijk/bezoeker-en-patient-mogen-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-alleen-nog-binnenvia-triagetent~a3a7d592/
Views: 3.816
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St Jansdal: neemt veiligheidsmaatregelen: Bloedafname alleen op afspraak
Dronten - Persbericht St Jansdal: Een afspraak bij de arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en
op bezoek gaan in ziekenhuis St Jansdal gaan anders dan voorheen, nu het coronavirus in de samenleving heerst.
Iedereen die fysiek...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/68275674/st-jansdal-neemt-veiligheidsmaatregelen-bloedafname-alleenop-afspraak.html

St Jansdal: neemt veiligheidsmaatregelen: Bloedafname alleen op afspraak DeDrontenaar.nl
Een afspraak bij de arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en op bezoek gaan in ziekenhuis St
Jansdal gaan anders dan voorheen, nu het coronavirus in de samenleving heerst. Iedereen die fysiek naar het ziekenhuis
gaat, dient rekening te houden met een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen.
 https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2312653/st-jansdal-neemt-veiligheidsmaatregelen-bloedafname-alleen-op-afspraakdedrontenaar-nl
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Belangrijk om klachten eerlijk aan te geven
HARDERWIJK - Een afspraak bij de arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en op
bezoek gaan in ziekenhuis St Jansdal gaan anders dan voorheen. Iedereen die fysiek naar het ziekenhuis gaat,
dient rekening te houden met een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen. Witte tenten vormen de tijdelijke
hoofdingang in […]
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Veiligheidsmaatregelen coronavirus St Jansdal
Ely Hackmann

[…] arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en op bezoek gaan in ziekenhuis St Jansdal
gaan anders dan voorheen, nu het coronavirus in de […] Via www.stjansdal.nl/prikafspraak kunnen patiënten een tijd
en locatie plannen. Het afleveren van materialen kan nog steeds zonder afspraak.
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https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/nieuwsflits/976006/belangrijk-om-klachten-eerlijk-aan-te-geven-

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/145145/veiligheidsmaatregelen-coronavirus-st-jansdal/

Views: 1.376

Bezoeker en patiënt mogen ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk alleen nog binnen via
triagetent
De Stentor Veluwe

Ook de vestiging van St Jansdal in Lelystad heeft sinds vandaag een tent voor de hoofdingang gekregen. ,,Reden voor de
tent is dat er sprake was van te veel opstoppingen in de entreehal,’’ zegt woordvoerder Anneke Plette van het
Harderwijker ziekenhuis. ,,We willen de doorstroming sneller laten verlopen, daarom vangen
 https://hattem.nieuws.nl/knipsels/27481/bezoeker-en-patient-mogen-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-alleen-nogbinnen-via-triagetent/
Views: 1.376
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Veiligheidsmaatregelen coronavirus St Jansdal Bloedafname alleen op afspraak
Harderwijk - Een afspraak bij de arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en op bezoek gaan in
ziekenhuis St Jansdal gaan anders dan voorheen, nu het coronavirus in de samenleving heerst. Iedereen die fysiek naar
het...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68271637/veiligheidsmaatregelen-coronavirus-st-jansdal-bloedafnamealleen-op-afspraak.html
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Bloedafname alleen op afspraak bij St Jansdal
[…] het coronavirus zijn afgelopen tijd enkele prikposten in de regio van ziekenhuis St Jansdal gesloten. Om de
patiëntenstroom goed te kunnen reguleren, gaat het ziekenhuis […] Bekijk alle maatregelen op:
stjansdal.nl/maatregelen.
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BIDDINGHUIZEN - Een afspraak bij de arts, bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en op bezoek
gaan in ziekenhuis St Jansdal gaan anders dan voorheen, nu het coronavirus in de samenleving heerst. Iedereen die
fysiek naar het ziekenhuis gaat, dient rekening te houden met een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen.

NEUTRAAL

[…] Om de voedselbank te helpen zijn er ook veel acties op touw gezet. Zo krijgt de voedselbank in Harderwijk
overig vers fruit van het Harderwijkse ziekenhuis ‘St Jansdal’. Bewoners van de Meerkoetmeen (een straat in
Harderwijk) hebben ook een plan bedacht om te helpen. Bewoners zetten een flyer voor het raam. Zo laten ze
weten dat er bij hen […]
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https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/nieuwsflits/975891/toename-van-clinten-verwacht-door-crisis-

Veiligheidsmaatregelen coronavirus St Jansdal
[…] bloed laten prikken of een röntgenfoto laten maken? De zorg en op bezoek gaan in ziekenhuis St Jansdal gaan
anders dan voorheen, nu het coronavirus in de […] Via https://www.stjansdal.nl/prikafspraak kunnen patiënten een tijd en
locatie plannen. Het afleveren van materialen kan nog steeds zonder afspraak. Door het nemen van deze en andere […]
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https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/biddinghuizen/2312253/veiligheidsmaatregelen-coronavirus-st-jansdal

Toename van cliënten verwacht door crisis
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Veiligheidsmaatregelen coronavirus St Jansdal
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https://www.deputtenaer.nl/lokaal/corona/341079/bloedafname-alleen-op-afspraak-bij-st-jansdal-702549

https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25716

1920: 7 x zo zagen Harderwijk en Ermelo er 100 jaar geleden uit
Nicole Berkouwer

[…] Dat vieren we thuis en heet inmiddels Woningsdag. Maar ... 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... adv.
 https://indebuurt.nl/randmeren/genieten-van/toen-in/1920-7-x-zo-zagen-harderwijk-ermelo-er-100-jaar-geledenuit~81645/

Views: 12.759
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Anja van ’t Klooster: ‘Stoerdoenerij is een verkeerd signaal aan collega’s’
Ingrid Willems

[…] Dat zegt Anja van ’t Klooster (54), coördinator van het Bedrijfsopvang Team van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk. ,,Stel je voor”, zegt Anja, ,,dat je op de spoedeisende hulp werkt en er komt een patiënt die aan
onze behandeling niet voldoende heeft en naar de IC moet voor beademing. Wat dat met die patiënt doet
[…]
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Views: 3.739

NEUTRAAL

08/05/2020
11:30
6 dagen
geleden

Anja van ’t Klooster: ‘Stoerdoenerij is een verkeerd signaal aan collega’s’
[…] Dat zegt Anja van ’t Klooster (54), coördinator van het Bedrijfsopvang Team van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2307317/anja-van-t-klooster-stoerdoenerij-is-een-verkeerd-signaalaan-collegas
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'Stoer doen is een verkeerd signaal richting de collega's'
Ingrid Willems

[…] In coronatijd zelfs nog veel meer dan normaal. Daar kán zorgpersoneel mentaal van in de knoop raken. In
het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal is er een opvangteam voor. Wat doet de coronacrisis op mentaal vlak
met onze 'helden in de zorg', nu ze in korte tijd zó veel leed zien. En hoe groot is de kans dat ze alsnog kopje
ondergaan? Praat erove
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Gemeenteblad 2020, 115766
Het college van burgemeester en wethouders; Gelet op het bepaalde in artikelen 1:16, 1:16a en 1:16c boek 1 Burgerlijk
Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994 en artikelen 4 en 5 van de wet rechten
burgerlijke Stand: Overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren […]
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https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200508-12002690 - de Stentor

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-115766.html

"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam

06/05/2020
Harderwijk - Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het
13:31
de afgelopen weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken
1 week geleden hebben. Zij kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam. Dit team bestaat...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/68172003/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam.html
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"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam

06/05/2020
Lelystad - Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de
13:31
afgelopen weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken
1 week geleden hebben. Zij kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam. Dit team bestaat...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68172002/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam.html
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Coronamaatregelen in de auto: dit moet je weten als je bij een ander instapt

Nicole Berkouwer
06/05/2020
09:00
[…] Jullie wonen niet op hetzelfde adres én houden in de auto geen anderhalve meter afstand. Stel dat jouw
1 week geleden moeder naar de dokter of het St Jansdal moet brengen, mag het dan nog steeds niet? Dat is een beetje dubbel.
De raadt af om in dezelfde auto te stappen als jullie niet onder hetzelfde dak wonen. Toch kan het in sommige
(nood)situaties niet […]

 https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/verkeer/coronamaatregelen-in-de-auto-dit-moet-je-weten-als-je-bij-een-anderinstapt~81464/
Views: 12.690
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"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam

06/05/2020
Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de afgelopen
06:06
weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken hebben. Zij
1 week geleden kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam. Dit team bestaat al veel langer, maar er wordt nu veel vaker […]
 http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/quot-hoe-gaat-het-met-je-quot-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam/3483979
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"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam

06/05/2020
Lelystad - Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de
06:06
afgelopen weken extra druk. E...
1 week geleden
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/68160897/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voorbedrijfsopvangteam.html
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"Hoe gaat het met je?" is belangrijkste vraag voor bedrijfsopvangteam - Omroep

Flevoland
06/05/2020
06:02
Het bedrijfsopvangteam van de vestigingen van het St Jansdal Ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk heeft het de afgelopen
1 week geleden weken extra druk. Er wordt veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers die met coronapatiënten te maken hebben. Zij
kunnen voor steun terecht bij het bedrijfsopvangteam.
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2301770/hoe-gaat-het-met-je-is-belangrijkste-vraag-voor-bedrijfsopvangteamomroep-flevoland

