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St Jansdal centraal in uitzending Zembla
[…] De redactie van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis
St Jansdal locatie Harderwijk. De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van verpleegkundigen en […] 25
uur op NPO 2. Lees meer op www.stjansdal.nl/zembla
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https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/981375/st-jansdal-centraal-in-uitzending-zembla-

Kijktip voor vanavond: Zembla op NPO2 over ‘Ziekenhuis in crisistijd’, met focus op
facilitaire diensten
[…] 25 uur op NPO2 is de Zembla-uitzenzing ‘Ziekenhuis in crisistijd’. De uitzending gaat in op de enorme
impact van het coronavirus op de ondersteunende diensten in het St Jansdal-ziekenhuis, zoals de
schoonmakers, de technische dienst en de afdeling logistiek. Verslaggever Nicolien Herblot volgt wekenlang
de stille krachten in het St Jansdal […]
 https://servicemanagement.nl/kijktip-voor-vanavond-zembla-op-npo2-over-ziekenhuis-in-crisistijd-met-focus-op-facilitairediensten/

Views: 175
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St Jansdal ziekenhuis Harderwijk in docu over coronacrisis: ‘Heel indrukwekkend’
Arjen ten Cate

Nicolien Herblot liep voor Zembla vanaf eind maart tot en met begin mei mee in het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Daar legden zij en een cameraman vast hoe belangrijk het ondersteunend personeel tijdens deze
coronacrisis is. ,,Het is indrukwekkend hoe loyaal deze medewerkers zijn.” Het ziekenhuis in Harderwijk
stemde volgens Herblot – […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-ziekenhuis-harderwijk-in-docu-over-coronacrisis-heelindrukwekkend~ae40e4a7/

Views: 3.790
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St Jansdal vanavond te zien in tv-programma Zembla: „Geeft een goed beeld”
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal is vanavond te zien in het tv-programma Zembla (20:25 uur, NPO 2).
Verslaggever Nicolien Herblot volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten van het
ziekenhuis. „Twee medewerkers van St Jansdal mochten de documentaire vooraf bekijken en concludeerden dat
het een prachtig, ontroerend document is […]
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Ziekenhuis St Jansdal in Zembla
Aalt Guliker

[…] van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis St Jansdal
locatie Harderwijk. De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van verpleegkundigen en […] 25 uur op
NPO 2. Lees meer op www.stjansdal.nl/zembla
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https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-vanavond-te-zien-in-tv-programma-zembla-geeft-een-goed-beeld

https://www.nijkerkerveen.org/ziekenhuis-st-jansdal-in-zembla/

Zembla volgt Ziekenhuis St Jansdal in crisistijd

27/05/2020
[…] De redactie van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis
17:29
St Jansdal locatie Harderwijk. ,,De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van […] 25 uur op NPO 2. Lees
22 uur geleden meer op www.stjansdal.nl/zembla "


https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/corona/343980/zembla-volgt-ziekenhuis-st-jansdal-crisistijd-705163
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Zembla volgt Ziekenhuis St Jansdal in crisistijd

27/05/2020
[…] De redactie van Zembla volgde wekenlang medewerkers van de ondersteunende diensten in ziekenhuis
17:28
St Jansdal locatie Harderwijk. ,,De afgelopen maanden zagen we vaak beelden van […] 25 uur op NPO 2. Lees
22 uur geleden meer op www.stjansdal.nl/zembla "


https://www.deputtenaer.nl/lokaal/corona/343965/zembla-volgt-ziekenhuis-st-jansdal-crisistijd-705154

Views: 187
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Operaties ziekenhuis St Jansdal geannuleerd na corona-uitbraak op niet-coronaverpleegafdeling
Door een corona-uitbraak op een verpleegafdeling in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waarbij patiënten en
medewerkers betrokken zijn, moet het ziekenhuis gedeeltelijk de geplande reguliere zorg alsnog staken. Tot
en met 29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties geannuleerd op alle locaties van het
ziekenhuis […]
 https://www.medicalfacts.nl/2020/05/27/operaties-ziekenhuis-st-jansdal-geannuleerd-na-corona-uitbraak-op-niet-coronaverpleegafdeling/

Views: 2.761
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jannne
[…] Hier bijv bron NOS: "Contactonderzoek ziekenhuis Harderwijk. De afdeling gaat nu in quarantaine, zegt Van der Velde.
"De afdeling gaat langzaam leeglopen als mensen […] " Die gaat dan contactonderzoek doen. Van der Velde wijst erop
dat in het St Jansdal het aantal coronapatiënten sowieso al langzamer terugliep dan in andere ziekenhuizen, omdat […]
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https://www.nu.nl/coronavirus/6036016/wereldwijd-meer-dan-vier-miljoen-besmettingen.html

Vaker WhatsApp-fraude: 'Je denkt: dit overkomt mij niet'
[…] Download 'm hier voor iOS en hier voor Android. Lees ook: Onverwacht nieuwe coronabesmettingen in
ziekenhuis Harderwijk Correctie melden Lees meer over: Social media STER Advertentie


https://www.nporadio1.nl/binnenland/24079-vaker-whatsapp-fraude-je-denkt-dit-overkomt-mij-niet

Views: 3.197
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Alarm! Corona-uitbraak op ‘niet-corona-afdeling’ van verpleeghuis in Harderwijk,
oorzaak: foutnegatief bij virustest
Wout Willemsen

Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk blijkt vier besmette patiënten te hebben op de afdeling voor nietcovidpatiënten. De precieze oorzaak is nog onduidelijk, maar men weet al wel dat zij eerder negatief zijn getest
op het virus. Volgens de zorgmanager zijn er drie mogelijkheden wat betreft de oorzaak van de besmetting […]
 https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/05/alarm-corona-uitbraak-op-niet-corona-afdeling-van-verpleeghuis-inharderwijk-oorzaak-foutnegatief-bij-virustest/

Views: 3.548
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling in ziekenhuis Harderwijk In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier patiënten
op een verpleegafdeling voor niet-covidpatiënten positief […]


https://nos.nl/liveblog/2335097-geen-nieuwe-besmettingen-slachterij-99-besmettingen-in-onderwijs.html

Corona-uitbraak op verpleegafdeling in ziekenhuis Harderwijk In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier patiënten
op een verpleegafdeling voor niet-covidpatiënten positief […]
 https://nos.nl/liveblog/2335097-10-opnames-26-coronadoden-ziekenhuis-stelt-operaties-uit-vanwegebesmettingen.html
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling in ziekenhuis Harderwijk
In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier patiënten op een verpleegafdeling voor niet-covidpatiënten
positief getest op corona. "Het gaat om vier van de in totaal zeventien patiënten", zegt zorgmanager Frits van
der Velde. De mensen om wie het gaat, testten eerder tijdens hun opname nog negatief. De oorzaak van de
besmetting wordt […]
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling St Jansdal
REGIO (ANP) In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een
verpleegafdeling. ,,Er is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen.
Plotseling testte een aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief", zegt zorgmanager Frits van der Velde
in het NPO Radio 1 Journaal
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https://nos.nl/artikel/2335196-corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-in-ziekenhuis-harderwijk.html

https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/corona/343760/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-st-jansdal-704982

Views: 234

Corona-uitbraak op verpleegafdeling St Jansdal
REGIO (ANP) In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een
verpleegafdeling. ,,Er is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen.
Plotseling testte een aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief", zegt zorgmanager Frits van der Velde
in het NPO Radio 1 Journaal


https://www.deputtenaer.nl/nieuws/algemeen/343758/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-st-jansdal-704981
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling St Jansdal
In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. “Er is een stijging
geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een aantal patiënten die er al
een tijdje lagen positief”, zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1 Journaal […]
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https://www.skipr.nl/nieuws/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-st-jansdal/

Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk HARDERWIJK - In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is
sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling […]


https://www.telegraaf.nl/nieuws/112332647/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk

Views: 175.250
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
HARDERWIJK (ANP) - In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een
verpleegafdeling. "Er is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen.
Plotseling testte een aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief", zegt zorgmanager Frits van der Velde in
het NPO Radio 1 […]
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https://www.zeelandnet.nl/nieuws/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk

Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
ANP Producties

In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. "Er is een
stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een aantal
patiënten die er al een tijdje lagen positief", zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1 Journaal […]


https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20200526_91045309/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
anp

In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. “Er is
een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een
aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief”, zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1
Journaal […]
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https://www.nd.nl/nieuws/varia/974036/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk

Views: 596

Operaties St Jansdal geannuleerd in Harderwijk na corona-uitbraak op
verpleegafdeling
Ingrid Willems

Door een corona-uitbraak op een verpleegafdeling in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk - waarbij zowel
patiënten als medewerkers zijn betrokken - moet het ziekenhuis gedeeltelijk weer ingeplande reguliere zorg
alsnog staken. Tot en met 29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties geannuleerd op
alle locaties van het ziekenhuis […]
 https://www.bd.nl/binnenland/operaties-st-jansdal-geannuleerd-in-harderwijk-na-corona-uitbraak-opverpleegafdeling~ab2bfcc5/

Views: 4.668
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Operaties St Jansdal geannuleerd in Harderwijk na corona-uitbraak op
verpleegafdeling
Ingrid Willems

Door een corona-uitbraak op een verpleegafdeling in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk - waarbij zowel
patiënten als medewerkers zijn betrokken - moet het ziekenhuis gedeeltelijk weer ingeplande reguliere zorg
alsnog staken. Tot en met 29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties geannuleerd op
alle locaties van het ziekenhuis […]
 https://www.pzc.nl/binnenland/operaties-st-jansdal-geannuleerd-in-harderwijk-na-corona-uitbraak-opverpleegafdeling~ab2bfcc5/

Views: 1.857

NEUTRAAL

26/05/2020
17:50
2 dagen
geleden

Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk
HARDERWIJK - In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een
verpleegafdeling. "Er is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen.
Plotseling testte een aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief", zegt zorgmanager Frits van der Velde
in het NPO Radio 1 Journaal


https://www.transport-online.nl/site/115399/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk/
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Operaties St Jansdal geannuleerd in Harderwijk na corona-uitbraak op
verpleegafdeling
Ingrid Willems

Door een corona-uitbraak op een verpleegafdeling in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk - waarbij zowel
patiënten als medewerkers zijn betrokken - moet het ziekenhuis gedeeltelijk weer ingeplande reguliere zorg
alsnog staken. Tot en met 29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties geannuleerd op
alle locaties van het ziekenhuis […]
 https://www.bndestem.nl/binnenland/operaties-st-jansdal-geannuleerd-in-harderwijk-na-corona-uitbraak-opverpleegafdeling~ab2bfcc5/

Views: 5.604
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. „Er is een stijging
geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een aantal patiënten die er al
een tijdje lagen positief”, zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1 Journaal […]


http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk-1.1665799
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Sint Jansdal heeft te maken met corona-uitbraak op verpleegafdeling
In het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling […]
Langzamer dan elders Van der Velde wijst erop dat in het St Jansdal het aantal coronapati […] Het bericht Coronauitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk verscheen eerst op Nieuws.nl. Meer nieuws Voor meer nieuws
kunt u […]


https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/108856/sint-jansdal-heeft-te-maken-met-corona-uitbraak-op-verpleegafdeling/

Views: 1.189
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Operaties in Harderwijk afgezegd na corona-uitbraak op verpleegafdeling
Omroep Gelderland

Ziekenhuis St Jansdal moet deze week operaties annuleren na een corona-uitbraak op een reguliere
verpleegafdeling in Harderwijk. Van de zeventien mensen die daar lagen, zijn er vier positief getest.
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https://www.stadindex.nl/harderwijk/2531860-operaties-geannuleerd-in-harderwijk-na-nieuwe-coronabesmettingen

Operaties in Harderwijk afgezegd na corona-uitbraak op verpleegafdeling
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal moet deze week operaties annuleren na een corona-uitbraak op een
reguliere verpleegafdeling in Harderwijk. Van de zeventien mensen die daar lagen, zijn er vier positief getest.
Alle zeventien patiënten worden in isolatie verpleegd, laat een woordvoerder weten. Dus ook de patiënten die
in eerste instantie niet […]
 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2452046/Operaties-in-Harderwijk-afgezegd-na-corona-uitbraak-opverpleegafdeling

Views: 5.305
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Ziekenhuis in Harderwijk stelt operaties uit om nieuwe coronagevallen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal moet deze week operaties annuleren om een toename van het aantal
besmettingen met corona bij patiënten en medewerkers. Het gaat om niet-spoedeisende, geplande
operaties tot en met komende vrijdag op alle locaties, waaronder in Harderwijk. Het ziekenhuis was net weer
begonnen met het opstarten van de reguliere […]
 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2452046/Ziekenhuis-in-Harderwijk-stelt-operaties-uit-om-nieuwecoronagevallen

Views: 5.305
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. „Er is
een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een
aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief”, zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1
Journaal […]
 https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk/ar-BB14CoLb?
li=BBoPOOe

Views: 16.550
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
ANP

HARDERWIJK (ANP) - In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een
verpleegafdeling. "Er is een stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen.
Plotseling testte een aantal patiënten die er al een tijdje lagen positief", zegt zorgmanager Frits van der Velde
in het NPO Radio 1 […]
 https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk/ar-BB14Ce0e?
li=BBoPOOe

Views: 16.550
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Corona-uitbraak op verpleegafdeling ziekenhuis Harderwijk
ANP

In het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is sprake van een corona-uitbraak op een verpleegafdeling. “Er is een
stijging geconstateerd op een verpleegafdeling waar niet-Covidpatiënten liggen. Plotseling testte een aantal
patiënten die er al een tijdje lagen positief”, zegt zorgmanager Frits van der Velde in het NPO Radio 1 Journaal […]


https://nieuws.nl/algemeen/20200526/corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-ziekenhuis-harderwijk/

Views: 1.189
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Nieuwe Coronabesmettingen in St Jansdal
Aalt Guliker

In ziekenhuis St Jansdal is een stijging geconstateerd van het aantal besmettingen met het coronavirus bij
patiënten en medewerkers. Doordat coronapatiënten in isolatie verpleegd […] Blijf op de hoogte van de
actuele situatie binnen het ziekenhuis via: www.stjansdal.nl/maatregelen
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https://www.nijkerkerveen.org/nieuwe-coronabesmettingen-in-st-jansdal/

Ziekenhuis Harderwijk stelt operaties uit vanwege toename besmettingen Door een toename van het aantal
coronabesmettingen bij patiënten en medewerkers van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk, worden deze week alle
niet-spoedeisende operaties geannuleerd […]
 https://nos.nl/liveblog/2335097-saudi-arabie-verruimt-avondklok-duitsers-reizen-binnenkort-makkelijker-binneneuropa.html

Nieuwe coronabesmettingen St Jansdal vertragen doorstart reguliere zorg
Harderwijk / Lelystad - In ziekenhuis St Jansdal is een stijging geconstateerd van het aantal besmettingen met
het coronavirus bij patiënten en medewerkers. Doordat coronapatiënten in isolatie verpleegd moeten worden,
neemt de druk op de kliniek toe. Het ziekenhuis houdt daarom onvoldoende capaciteit over om het totale
geplande OK-programma voor


https://flevopost.nl/artikel/1105639/nieuwe-coronabesmettingen-st-jansdal-vertragen-doorstart-reguliere-zorg.html
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Doorstart reguliere zorg St Jansdal gedeeltelijk vertraagd
NIJKERK In ziekenhuis St Jansdal is een stijging van het aantal coronabesmettingen geconstateerd bij patiënten
en medewerkers. Omdat coronapatiënten in isolatie verpleegd moeten […] informatie over de actuele situatie
binnen het ziekenhuis is te vinden op stjansdal.nl/maatregelen.


https://www.deputtenaer.nl/nieuws/algemeen/343652/doorstart-reguliere-zorg-st-jansdal-gedeeltelijk-vertraagd-704886
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Nieuwe coronabesmettingen vertragen opstarten reguliere zorg St Jansdal: operaties
geannuleerd
Ingrid Willems

Door een stijging van het aantal coronabesmettingen in ziekenhuis St Jansdal - zowel bij patiënt als
medewerkers - moet het ziekenhuis gedeeltelijk weer ingeplande reguliere zorg alsnog staken. Tot en met
29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operatie geannuleerd op alle locaties van het
ziekenhuis. De spreekuren op de poliklinieken
 https://www.destentor.nl/veluwe/nieuwe-coronabesmettingen-vertragen-opstarten-reguliere-zorg-st-jansdal-operatiesgeannuleerd~ab2bfcc5/

Views: 3.858
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Operaties St Jansdal geannuleerd in Harderwijk na corona-uitbraak op
verpleegafdeling
Ingrid Willems

Door een corona-uitbraak op een verpleegafdeling in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk - waarbij zowel
patiënten als medewerkers zijn betrokken - moet het ziekenhuis gedeeltelijk weer ingeplande reguliere zorg
alsnog staken. Tot en met 29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties geannuleerd op
alle locaties van het ziekenhuis […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/operaties-st-jansdal-geannuleerd-in-harderwijk-na-corona-uitbraak-opverpleegafdeling~ab2bfcc5/

Views: 3.858
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Operaties geannuleerd in Harderwijk na nieuwe coronabesmettingen
Ingrid Willems

Door een stijging van het aantal coronabesmettingen in ziekenhuis St Jansdal - zowel bij patiënt als
medewerkers - moet het ziekenhuis gedeeltelijk weer ingeplande reguliere zorg alsnog staken. Tot en met
29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operatie geannuleerd op alle locaties van het
ziekenhuis. De spreekuren op de poliklinieken


https://www.destentor.nl/veluwe/operaties-geannuleerd-in-harderwijk-na-nieuwe-coronabesmettingen~ab2bfcc5/
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Doorstart reguliere zorg St Jansdal gedeeltelijk vertraagd
NIJKERK In ziekenhuis St Jansdal is een stijging van het aantal coronabesmettingen geconstateerd bij patiënten
en medewerkers. Omdat coronapatiënten in isolatie verpleegd moeten […] informatie over de actuele situatie
binnen het ziekenhuis is te vinden op stjansdal.nl/maatregelen.
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Gelijkongelijk
Het ziekenhuis Harderwijk stopt met niet-urgente behandelingen vanwege toename corona bij patiënten en personeel.
"geen toename" is dus een betrekkelijk begrip.


Nieuwe Coronabesmettingen in St Jansdal, doorstart reguliere zorg vertraagd
In ziekenhuis St Jansdal is een stijging geconstateerd van het aantal besmettingen met het coronavirus bij patiënten en
medewerkers. Doordat coronapatiënten in isolatie […] over de actuele situatie binnen het ziekenhuis is te bekijken via:


NEUTRAAL

https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25740

Corona-uitbraak op verpleegafdeling St Jansdal
Operaties worden uitgesteld ERMELO/ HARDERWIJK - In ziekenhuis St Jansdal is een stijging geconstateerd van het aantal
besmettingen met het coronavirus bij patiënten en […] " Blijf op de hoogte van de actuele situatie binnen het ziekenhuis
via: www.stjansdal.nl/maatregelen
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https://www.nu.nl/coronavirus/6053767/rivm-meldt-26-doden-door-coronavirus-iets-meer-dan-vorige-week.html

https://ermelovannu.nl/actueel/9690-corona-uitbraak-op-verpleegafdeling-st-jansdal

Nieuwe coronabesmettingen in ziekenhuis Harderwijk
Download Het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk was net begonnen met het opschalen van de reguliere zorg, nu
blijkt dat er een toename is van het aantal coronapatienten. Daarom heeft het ziekenhuis opnieuw alle nietspoedeisende operaties moeten annuleren. Frits van der Velde, zorgmanager van het ziekenhuis, over de nieuwe
uitbraak.
 https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/59191-2020-05-26-nieuwe-coronabesmettingen-in-ziekenhuisharderwijk

Views: 3.256
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Onverwacht nieuwe coronabesmettingen in ziekenhuis Harderwijk
Het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk heeft nieuwe coronabesmettingen buiten de covid-afdelingen
geconstateerd. Dat vertelt zorgmanager Frits van der Velde in Nieuws en Co. Een deel van de reguliere zorg die juist
net weer was opgestart, is daardoor opnieuw tijdelijk stil komen te liggen. “Het is niet niks als je denkt dat het de
goede kant […]


https://www.nporadio1.nl/binnenland/24077-onverwacht-nieuwe-coronabesmettingen-in-ziekenhuis-harderwijk
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St Jansdal scherpt bezoekregels aan
Mark Broersma

Ziekenhuizen in Oost-Nederland gooien nog niet massaal de deuren open voor bezoekers nu de coronabesmettingen
minder hard stijgen, maar er zit wel enige beweging in. St Jansdal in Harderwijk daarentegen scherpt de bezoekregels juist
aan. DEVENTER/ZWOLLE/HARDERWIJK Na een periode waarin er helemaal geen bezoek mocht komen, mochten
patiënten in het
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https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200526-12040505 - de Stentor

Bezoek ontvangen in ziekenhuizen: verscherping in Harderwijk, versoepeling in
Deventer
Mark Broersma

[…] Het Deventer Ziekenhuis heeft versoepelingen doorgevoerd, terwijl Isala Zwolle dat op korte termijn
overweegt. Maar er is ook een andere kant: St Jansdal in Harderwijk scherpt de regeling juist aan. Na een
periode waarin er helemaal geen bezoek mocht komen, mochten patiënten in het St Jansdal Ziekenhuis in
Harderwijk tot voor kort weer twee […]
 https://www.destentor.nl/deventer/bezoek-ontvangen-in-ziekenhuizen-verscherping-in-harderwijk-versoepeling-indeventer~ab574cc9/
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Specialisten op de ic: “Het was een ramp die sluipend binnenkwam”
Jeannette Kras

[…] Dat is niet te doen.’’ Frits van der Velde (61) zorgmanager acute zorg in het Harderwijkse St. Jansdal: “Het
was een bijna surrealistische ervaring om in het ziekenhuis te zijn. De lege stille gangen zonder de ruis van
drukte, geen familie, lege wachtkamers, heel sinister.” Uiteindelijk liep de situatie in de Nederlandse
ziekenhuizen […]
 https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1809080/specialisten-op-de-ic-het-was-een-ramp-die-sluipendbinnenkwam.html

Views: 3.262
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IC-specialisten langs het randje van het zwarte scenario: ‘Ineens stroomden de
tranen over mijn wangen’
Phaedra Werkhoven

Slopend, stressvol, angstig, onwerkelijk. De verantwoordelijken op de ic-afdelingen van de vier grote
ziekenhuizen in onze regio blikken terug op de eerste golf van de coronacrisis. ,,Wij zijn leed gewend, maar
zoveel, onder zo'n druk. Nee. En stervende mensen, dat went nooit.’’ De stilte voor de storm In eerste
instantie dacht John Geurink […]
 https://www.pzc.nl/binnenland/ic-specialisten-langs-het-randje-van-het-zwarte-scenario-ineens-stroomden-de-tranenover-mijn-wangen~aaece8e4f/

Views: 1.857
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IC-specialisten langs het randje van het zwarte scenario: ‘Ineens stroomden de
tranen over mijn wangen’
Phaedra Werkhoven

Slopend, stressvol, angstig, onwerkelijk. De verantwoordelijken op de ic-afdelingen van de vier grote
ziekenhuizen in onze regio blikken terug op de eerste golf van de coronacrisis. ,,Wij zijn leed gewend, maar
zoveel, onder zo'n druk. Nee. En stervende mensen, dat went nooit.’’ De stilte voor de storm In eerste
instantie dacht John Geurink […]
 https://www.bd.nl/binnenland/ic-specialisten-langs-het-randje-van-het-zwarte-scenario-ineens-stroomden-de-tranenover-mijn-wangen~aaece8e4f/

Views: 4.690
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IC-specialisten langs het randje van het zwarte scenario: ‘Ineens stroomden de
tranen over mijn wangen’
Phaedra Werkhoven

Slopend, stressvol, angstig, onwerkelijk. De verantwoordelijken op de ic-afdelingen van de vier grote
ziekenhuizen in onze regio blikken terug op de eerste golf van de coronacrisis. ,,Wij zijn leed gewend, maar
zoveel, onder zo'n druk. Nee. En stervende mensen, dat went nooit.’’ De stilte voor de storm In eerste
instantie dacht John Geurink […]
 https://www.bndestem.nl/binnenland/ic-specialisten-langs-het-randje-van-het-zwarte-scenario-ineens-stroomden-detranen-over-mijn-wangen~aaece8e4f/

Views: 5.628
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St Jansdal naar het nieuwe normaal: dagbehandelingen zoveel mogelijk in Lelystad
Ingrid Willems

[…] Althans, zeker zolang er geen vaccin is. Bestuursvoorzitter Relinde Weil van ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk en Lelystad schudt haar hoofd. ,,Alleen de anderhalve meter maatregel maakt al dat de
ziekenhuiszorg anders is. Al is het maar dat er minder patiënten in de wachtkamer terecht kunnen.” En,
voegt ze eraan toe, waar patiënten tot […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-naar-het-nieuwe-normaal-dagbehandelingen-zoveel-mogelijk-inlelystad~afe89ddb/
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Ziekenhuis St Jansdal past bezoekersbeleid aan
Harderwijk - In verband met recente ontwikkelingen, waarbij enkele medewerkers en patiënten van ziekenhuis
St Jansdal positief getest zijn op corona, is onder andere de bezoekersregeling aangescherpt. Patiënten mogen
vanaf nu één vaste bezoeker per dag ontvangen gedurende dertig minuten. Tijdens het ziekenhuisverblijf is dit
steeds dezelfde […]
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Flevoland - Bezoekregels St. Jansdal Harderwijk aangescherpt
Omroep Flevoland

De bezoekregels in het St. Jansdal in Harderwijk worden aangescherpt. Per patiënt mag nog maar één vaste
bezoeker naar binnen voor maximaal dertig minuten per dag. De bezoeker moet zich vooraf telefonisch
aanmelden bij de afdeling waar de patiënt ligt.
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https://flevopost.nl/artikel/1105135/ziekenhuis-st-jansdal-past-bezoekersbeleid-aan.html

https://www.stadindex.nl/harderwijk/2530148-st-jansdal-staat-opnieuw-maar-n-vaste-bezoeker-per-patint-toe

St Jansdal staat opnieuw maar één vaste bezoeker per patiënt toe
HARDERWIJK - Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk gaat de bezoekregels aanscherpen. Dat doet het
ziekenhuis omdat de afgelopen tijd enkele medewerkers en patiënten positief zijn getest op het coronavirus.
Vanaf nu mag nog maar één vaste bezoeker per patiënt naar binnen. Hoeveel medewerkers en patiënten
positief getest zijn is niet duidelijk, […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2451439/St-Jansdal-staat-opnieuw-maar-een-vaste-bezoeker-per-patient-toe
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