
Berichten
Ons lichaam is geen staatseigendom
Johan Boeijenga
[…] Dat is geen geschenk, maar diefstal. De auteur is sedationist in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk
en medewerker aan de site www.RMU.nu/gewetensbezwaar.

  http://www.rd.nl/opinie/ons-lichaam-is-geen-staatseigendom-1.1635101  Views: 358

Over ziekenhuis St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal

In ziekenhuis St Jansdal staan deskundige en enthousiaste medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers
voor u klaar. Zij bieden u persoonlijke aandacht. Kiest u voor Ziekenhuis St Jansdal? Dan kiest u voor betrouwbare
zorg, kwaliteit en gastvrijheid. Want wij zeggen heel eenvoudig: Je zorgt voor elkaar! In deze video komen diverse
mensen […]

  http://youtube.com/watch?v=TbBTCFC9MKA  Views: 853

Toch buitenspelen met virtual-realitybrillen
Harderwijk - Maandagmiddag was het groots feest in Ziekenhuis St Jansdal. Zes virtual-realitybrillen kregen de
spoedeisende hulp en de kinder- en tienerafdeling cadeau van Playground VR. Kinderen die op de
spoedeisende hulp komen of opgenomen zijn op de kinder- en tienerafdeling kunnen vanaf nu buiten spelen
met andere kinderen in een virtuele St […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/947610/toch-buitenspelen-met-virtual-realitybrillen

Kinderen St Jansdal spelen buiten vanaf bed Â 
Nijkerkerveen.org
Kinderen, die opgenomen zijn in ziekenhuis St Jansdal, kunnen voortaan samen buitenspelen in een virtuele speeltuin
dankzij VR brillen van P...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/kinderen-st-jansdal-spelen-buiten-vanaf-bed-

Kinderen St Jansdal spelen buiten vanaf bed
Nijkerk - Kinderen, die opgenomen zijn in ziekenhuis St Jansdal, kunnen voortaan samen buitenspelen in een virtuele
speeltuin. Dat kan dankzij VRbrillen van Playground VR. Caitlyn Huigen nam, samen met kinderburgemeester van
Harderwijk Isabella Hoeve, op maandagmiddag 24 februari de allereerste VRbril in ontvangst...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66526802/kinderen-st-jansdal-spelen-buiten-vanaf-bed.html

Kinderen St Jansdal spelen buiten vanaf bed
Harderwijk - Kinderen, die opgenomen zijn in ziekenhuis St Jansdal, kunnen voortaan samen buitenspelen in een virtuele
speeltuin. Dat kan dankzij VRbrillen van Playground VR. Caitlyn Huigen nam, samen met kinderburgemeester van
Harderwijk Isabella Hoeve, op maandagmiddag 24 februari de allereerste VRbril in ontvangst...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66526801/kinderen-st-jansdal-spelen-buiten-vanaf-bed.html

Kinderen St Jansdal spelen buiten vanaf bed
Ely Hackmann
[…] Caitlyn Huigen nam, samen met kinderburgemeester van Harderwijk Isabella Hoeve, op maandagmiddag 24
februari de allereerste VRbril in ontvangst. Ziekenhuis St Jansdal ontving in totaal zes brillen als gift van Playground
VR. Het St Jansdal is het eerste streekziekenhuis in Nederland dat zes VRbrillen heeft van dit type […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/142012/kinderen-st-jansdal-spelen-buiten-vanaf-bed/  Views: 1.230
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Kinderen St Jansdal spelen buiten vanaf bed  
Aalt Guliker
Kinderen, die opgenomen zijn in ziekenhuis St Jansdal, kunnen voortaan samen buitenspelen in een virtuele
speeltuin dankzij VR brillen van Playground VR. Caitlyn Huigen nam, samen met kinderburgemeester van
Harderwijk Isabella Hoeve, op maandagmiddag 24 februari de allereerste VR bril in ontvangst. Ziekenhuis St
Jansdal ontving in totaal zes […]

  https://www.nijkerkerveen.org/kinderen-st-jansdal-spelen-buiten-vanaf-bed/

St Jansdal Harderwijk dolblij met virtuele speeltuin voor zieke kinderen
Harderwijk - Als onze zieke kinderen niet naar buiten kunnen, dan brengen we buiten wel naar binnen. Het klinkt
misschien wat cryptisch, maar dat is exact wat Ziekenhuis St Jansdal - dankzij de gulle gift van zes virtual reality-brillen -
gaat doen. Patiënten van de kinderafdeling konden gisteren...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66523334/st-jansdal-harderwijk-dolblij-met-virtuele-speeltuin-voor-
zieke-kinderen.html

St Jansdal Harderwijk dolblij met virtuele speeltuin voor zieke kinderen (De Stentor
Veluwe)
Als onze zieke kinderen niet naar buiten kunnen, dan brengen we buiten wel naar binnen. Het klinkt misschien wat
cryptisch, maar dat is exact wat Ziekenhuis St Jansdal - dankzij de gulle gift van zes virtual reality-brillen - gaat doen.
Patiënten van de kinderafdeling konden gisteren voor het eerst samen ravotten op het imaginaire speelplein.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25300515

St Jansdal Harderwijk dolblij met virtuele speeltuin voor zieke kinderen
Olger Koopman
Als onze zieke kinderen niet naar buiten kunnen, dan brengen we buiten wel naar binnen. Het klinkt
misschien wat cryptisch, maar dat is exact wat Ziekenhuis St Jansdal - dankzij de gulle gift van zes virtual
reality-brillen - gaat doen. Patiënten van de kinderafdeling konden gisteren voor het eerst samen ravotten op
het imaginaire speelplein […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-harderwijk-dolblij-met-virtuele-speeltuin-voor-zieke-kinderen~a5836196/
Views: 3.509

St Jansdal Harderwijk dolblij met virtuele speeltuin voor zieke kinderen
Als onze zieke kinderen niet naar buiten kunnen, dan brengen we buiten wel naar binnen. Het klinkt misschien wat
cryptisch, maar dat is exact wat Ziekenhuis St Jansdal - dankzij de gulle gift van zes virtual reality-brillen - gaat doen.
Patiënten van de kinderafdeling konden gisteren voor het eerst samen ravotten op het imaginaire speelplein.

  https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2147089/st-jansdal-harderwijk-dolblij-met-virtuele-speeltuin-voor-zieke-
kinderen

Zieke kinderen kunnen toch spelen door deze bijzondere bril
HARDERWIJK - Zieke kinderen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kunnen vanaf vandaag als patiënt virtueel
buitenspelen. Het ziekenhuis neemt zes zogenoemde virtual reality-brillen in gebruik, de PlaygroundVR. Als kinderen
deze opzetten kunnen ze met behulp van een controller spelen en bewegen in een virtuele speeltuin. Bekijk de video
[…]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/zieke-kinderen-kunnen-toch-spelen-door-deze-bijzondere-bril/3403860

Zieke kinderen kunnen toch spelen door deze bijzondere bril
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Zieke kinderen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kunnen vanaf vandaag als patient virtueel
buitenspelen. Het ziekenhuis neemt zes zogenoemde virtual reality-brillen in […] https://gld.nl/ng4u #omroepgld
#StJansdal #Harderwijk

  http://youtube.com/watch?v=yho4kx1xLYE  Views: 36.900
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Zieke kinderen kunnen toch spelen door deze bijzondere bril
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Zieke kinderen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kunnen vanaf vandaag als patient virtueel
buitenspelen. Het ziekenhuis neemt zes zogenoemde virtual reality-brillen in gebruik, de PlaygroundVR. Als
kinderen deze opzetten kunnen ze met behulp van een controller spelen en bewegen in een virtuele speeltuin.
https://gld.nl/ng4u

  http://youtube.com/watch?v=yho4kx1xLYE  Views: 36.900

St Jansdal Harderwijk dolblij met virtuele speeltuin voor zieke kinderen
De Stentor Veluwe
Als onze zieke kinderen niet naar buiten kunnen, dan brengen we buiten wel naar binnen. Het klinkt misschien wat
cryptisch, maar dat is exact wat Ziekenhuis St Jansdal – dankzij de gulle gift van zes virtual reality-brillen – gaat doen.
Patiënten van de kinderafdeling konden gisteren voor het eerst samen

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/37029/st-jansdal-harderwijk-dolblij-met-virtuele-speeltuin-voor-zieke-kinderen/
Views: 1.104

Zieke kinderen kunnen toch spelen door deze bijzondere bril
HARDERWIJK - Zieke kinderen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kunnen vanaf vandaag als patiënt virtueel
buitenspelen. Het ziekenhuis neemt zes zogenoemde virtual reality-brillen in gebruik, de PlaygroundVR. Als
kinderen deze opzetten kunnen ze met behulp van een controller spelen en bewegen in een virtuele
speeltuin. Bekijk de video […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2438271/Zieke-kinderen-kunnen-toch-spelen-door-deze-bijzondere-bril
Views: 4.998

Even niet ziek en ook geen pijn met virtual reality-bril in ziekenhuis
HARDERWIJK - Zieke kinderen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kunnen vanaf vandaag als patiënt virtueel
buitenspelen. Het ziekenhuis neemt zes zogenoemde virtual reality-brillen in gebruik, de PlaygroundVR. Als kinderen
deze opzetten kunnen ze met behulp van een controller spelen en bewegen in een virtuele speeltuin […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/even-niet-ziek-en-ook-geen-pijn-met-virtual-reality-bril-in-ziekenhuis/3403491

Even niet ziek en ook geen pijn met virtual reality-bril in ziekenhuis
HARDERWIJK - Zieke kinderen in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kunnen vanaf vandaag als patiënt virtueel
buitenspelen. Het ziekenhuis neemt zes zogenoemde virtual reality-brillen in gebruik, de PlaygroundVR. Als
kinderen deze opzetten kunnen ze met behulp van een controller spelen en bewegen in een virtuele
speeltuin […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2438271/Even-niet-ziek-en-ook-geen-pijn-met-virtual-reality-bril-in-ziekenhuis
Views: 4.998

Harderwijk daagt St Jansdal uit mee te doen in onderzoek naar parkeergarage
Westeinde (De Stentor Veluwe)
Een nieuwe gemeentelijke parkeergarage op of nabij het Westeinde in Harderwijk zou ook een oplossing kunnen zijn voor
de parkeerproblemen van het ziekenhuis St Jansdal. Maar de gemeenteraad past ervoor dat verder uit te zoeken zonder
financiële inbreng van het ziekenhuis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25291910

Harderwijk daagt St Jansdal uit mee te doen in onderzoek naar parkeergarage
Westeinde
Teake Dijkstra
Een nieuwe gemeentelijke parkeergarage op of nabij het Westeinde in Harderwijk zou ook een oplossing
kunnen zijn voor de parkeerproblemen van het ziekenhuis St Jansdal. Maar de gemeenteraad past ervoor dat
verder uit te zoeken zonder financiële inbreng van het ziekenhuis. Een voorstel van D66 om de gemeente
onderzoek te laten doen naar de […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/harderwijk-daagt-st-jansdal-uit-mee-te-doen-in-onderzoek-naar-parkeergarage-
westeinde~aeb61b5a/
Views: 3.449
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Harderwijk daagt St Jansdal uit mee te doen in onderzoek naar parkeergarage
Westeinde
De Stentor Veluwe
Een nieuwe gemeentelijke parkeergarage op of nabij het Westeinde in Harderwijk zou ook een oplossing kunnen zijn voor
de parkeerproblemen van het ziekenhuis St Jansdal. Maar de gemeenteraad past ervoor dat verder uit te zoeken zonder
financiële inbreng van het ziekenhuis.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/36886/harderwijk-daagt-st-jansdal-uit-mee-te-doen-in-onderzoek-naar-parkeergarage-
westeinde/
Views: 1.208

Parkeerprobleem ziekenhuis St Jansdal gaat pijn doen in Harderwijk; waar ligt de
oplossing? (De Stentor Veluwe)
Buurtbewoners nabij het ziekenhuis in Harderwijk klagen over auto`s die bij hen in de straat worden neergezet en dichtbij
wonend personeel mag niet meer gratis parkeren bij St Jansdal. Een parkeerterrein elders biedt even soelaas. Is een
parkeergarage op het Westeinde dé oplossing?

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25289252

Parkeerprobleem ziekenhuis St Jansdal gaat pijn doen in Harderwijk; waar ligt de
oplossing?
Teake Dijkstra
Buurtbewoners nabij het ziekenhuis in Harderwijk klagen over auto's die bij hen in de straat worden
neergezet en dichtbij wonend personeel mag niet meer gratis parkeren bij St Jansdal. Een parkeerterrein
elders biedt even soelaas. Is een parkeergarage op het Westeinde dé oplossing? ,,Ik kon laatst niet meer bij
m'n garage omdat iemand z’n auto […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/parkeerprobleem-ziekenhuis-st-jansdal-gaat-pijn-doen-in-harderwijk-waar-ligt-de-
oplossing~a5debeed/
Views: 3.455

Parkeerprobleem ziekenhuis St Jansdal gaat pijn doen in Harderwijk; waar ligt de
oplossing?
Buurtbewoners van het ziekenhuis in Harderwijk klagen over auto’s die bij hen in de straat worden neergezet en dichtbij
wonend personeel mag niet meer gratis parkeren bij St Jansdal. Een parkeerterrein elders biedt even soelaas. Is een
parkeergarage op het Westeinde dé oplossing?

  https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2136554/parkeerprobleem-ziekenhuis-st-jansdal-gaat-pijn-doen-in-
harderwijk-waar-ligt-de-oplossing
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