
Berichten
Huisartsencooperatie Medicamus uit Harderwijk zamelt mondkapjes in:
‘Hartverwarmend, zoveel steun’
Ingrid Willems
[…] Bovendien behoort de huisartsenpost bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk tot Medicamus. Ondernemer
brengt mondkapjes Ekkelenkamp vertelt bijvoorbeeld dat na de oproep door Medicamus om mondkapjes in
te zamelen, een ondernemer we een flink aantal leverde bij huisartsenpraktijk Van der Brugge in Uddel. ,,Er
heeft zich ook een kippenboer gemeld

  https://www.destentor.nl/veluwe/huisartsencooperatie-medicamus-uit-harderwijk-zamelt-mondkapjes-in-
hartverwarmend-zoveel-steun~a0200a79/
Views: 3.464

Henk Leeuwis
Beste Lieke en familie, In 2014 heb ik Dim leren kennen en 4 jaar lang heel plezierig en intensief in de patiënraad van
ziekenhuis StJansdal met hem mogen samenwerken. Hij was toen al erg betrokken bij het ziekenhuis en wilde meer dan
graag zijn steentje bijdragen. Dat lukte heel goed, eerst als vice-voorzitter en vanaf 2018 als voorzitter […]

  http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html

Ziekenhuis St Jansdal verscherpt maatregelen in strijd tegen corona
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verscherpt.
Patiënten in het hele ziekenhuis waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is,
mogen daarom geen bezoek meer ontvangen. 'Om goed voor patiënten en medewerkers te kunnen blijven
zorgen, heeft het ziekenhuis deze […]

  https://flevopost.nl/artikel/1092053/ziekenhuis-st-jansdal-verscherpt-maatregelen-in-strijd-tegen-corona.html
Views: 513

Na de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018, is preventief extra
ambulancecapaciteit ingezet in Flevoland. Het effect daarvan is het afgelopen jaar onderzocht. Dit leidde tot het
advies om de inzet van de extra capaciteit te handhaven. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de GGD
Flevoland en de zorgverzekeraars […]

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/53036-flevoland-behoudt-extra-ambulancecapaciteit-na-
proefperiode.html
Views: 435

Corona: Bakkers en slagers zetten in op bezorging
[…] In het segment brood gaat het dan vooral om grootbrood. Ook de leveringen van Bakker Piet aan ziekenhuis St.
Jansdal in Harderwijk zijn aangetrokken. ‘Ze werken daar met man en macht vanwege het coronavirus. Het is een beetje
raar dat dit de reden is, maar we leveren ook daar echt veel meer.’ Topdrukte bij bezorgdiensten supermarkten […]

  https://www.distrifood.nl/ondernemen/nieuws/2020/03/corona-bakkers-en-slagers-zetten-in-op-bezorging-101132730
Views: 1.817

LIVE | Corona in de regio: Wat kan nog wél en wat niet en bevrijdingsdag op 31
augustus?
Nicolai Lensen
[…] besmettingen in kaart • Gisteren zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nam een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten Tips? Zie of hoor je iets opvallends in jouw omgeving? We horen het graag!
Mail naar online […]

  https://www.destentor.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-wat-kan-nog-wel-en-wat-niet-en-bevrijdingsdag-op-31-
augustus~ab13ccbd/
Views: 3.464
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LIVE | Corona in de regio: Wat kan nog wél en wat niet en bevrijdingsdag op 31
augustus?
Nicolai Lensen
[…] besmettingen in kaart • Gisteren zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk nam een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten Tips? Zie of hoor je iets opvallends in jouw omgeving? We horen het graag!
Mail naar online […]

  https://www.tubantia.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-wat-kan-nog-wel-en-wat-niet-en-bevrijdingsdag-op-31-
augustus%7Eab13ccbd/

Woorden van afscheid bij uitvaartsplechtigheid Dim van Rhee, ereburger van
Harderwijk, door burgemeester Harm-Jan van Schaik op 17 maart 2020
[…] Ik vraag je begrip hiervoor. Ik wil eigenlijk nog zoveel doen”. Toen hij in het Sint Jansdal moest verblijven was het erg
spannend hoe zijn toekomst er uit zou zien. Desondanks bleef hij vanuit het ziekbed zich betrokken voelen bij de diverse
activiteiten. Eén daarvan is de organisatie in het kader van 75 jaar vrijheid vieren en herdenken […]

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/woorden-van-afscheid-bij-uitvaartsplechtigheid-dim-van-rhee-
ereburger-van-harderwijk-door-burgemeester-harm-jan-van-schaik-op-17-maart-2020_36248.html

Ziekenhuis St Jansdal verbiedt vanaf nu bezoek aan corona-patiÃ«nten
De Stentor
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad laat geen bezoek meer toe tot patiÃ«nten in het ziekenhuis waarbij het
coronavirus is vastge...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/ziekenhuis-st-jansdal-verbiedt-vanaf-nu-bezoek-aan-coronapatienten

St Jansdal verscherpt opnieuw maatregelen in strijd tegen corona
Nijkerk - De gevolgen van het coronavirus treft 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...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67052637/st-jansdal-verscherpt-opnieuw-maatregelen-in-strijd-tegen-
corona.html

St Jansdal verscherpt opnieuw maatregelen in strijd tegen corona
De gevolgen van het coronavirus treft 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. Om goed voor patiënten en medewerkers te kunnen blijven […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2198230/st-jansdal-verscherpt-opnieuw-maatregelen-in-strijd-tegen-corona

Chemokuren en radiotherapie gaan in meeste gevallen 'gewoon' door
Joost Nederpelt
[…] "Maar die zorg moet gewoon doorgaan." Ook de woordvoerders van UMC in Utrecht, het St Jansdal-
ziekenhuis in Lelystad, het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes, het Erasmus MC in Rotterdam en het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam zijn eenduidig over oncologische zorg: "Die gaat gewoon door."
Meer rust in ziekenhuizen veiliger voor mensen me

  https://www.nu.nl/coronavirus/6038281/chemokuren-en-radiotherapie-gaan-in-meeste-gevallen-gewoon-door.html
Views: 398.114

Meer maatregelen in St Jansdal
Ely Hackmann
HARDERWIJK / AMERSFOORT – St Jansdal verscherpt maatregelen in strijd tegen corona. In het Meander is een
coronapatiënt overleden In het St Jansdal mogen patiënten met het coronavirus, of waarbij verdenking op corona is,
mogen geen bezoek meer ontvangen. Overige patiënten mogen daar één unieke bezoeker per dag ontvangen […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143337/meer-maatregelen-in-st-jansdal/  Views: 1.328
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Geen bezoek voor patiënten met corona in St Jansdal
Patiënten in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk waarbij het coronavirus is vastgesteld mogen helemaal geen bezoek
meer ontvangen. Dat geldt ook voor patiënten van wie wordt vermoed dat ze besmet zijn. Het St Jansdal heeft de regels
aangescherpt om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook inwoners van Flevoland worden in […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/geen-bezoek-voor-patienten-met-corona-in-st-jansdal/3430122

St Jansdal: geen bezoek corona-patiënt, minimaal bezoek andere patiënten (De
Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad laat geen bezoek meer toe tot patiënten in het ziekenhuis waarbij het
coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25360231

St Jansdal verscherpt opnieuw maatregelen in strijd tegen corona  
Aalt Guliker
De gevolgen van het coronavirus treft 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. Om goed voor patiënten en
medewerkers te kunnen blijven […]

  https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-verscherpt-opnieuw-maatregelen-in-strijd-tegen-corona/

Chemokuren en radiotherapie gaan in meeste gevallen ‘gewoon’ door
[…] “Maar die zorg moet gewoon doorgaan.” Ook de woordvoerders van UMC in Utrecht, het St Jansdal-ziekenhuis in
Lelystad, het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes, het Erasmus MC in Rotterdam en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam zijn eenduidig over oncologische zorg: “Die gaat gewoon door.” Meer rust in ziekenhuizen veiliger voor […]

  http://www.kijknieuws.nl/chemokuren-en-radiotherapie-gaan-in-meeste-gevallen-gewoon-door.php

Ziekenhuis St Jansdal verbiedt vanaf nu bezoek aan corona-patiënten
Caspar van Oirschot
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad laat geen bezoek meer toe tot patiënten in het ziekenhuis
waarbij het coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is. St Jansdal hoopt zo goed voor
patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen. Andere patiënten mogen voorlopig nog meer één
unieke bezoeker per dag ontvangen […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-verbiedt-vanaf-nu-bezoek-aan-corona-patienten~aec1457b/
Views: 3.498

Ziekenhuis St Jansdal verbiedt vanaf nu bezoek aan corona-patiënten
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad laat geen bezoek meer toe tot patiënten in het ziekenhuis waarbij het
coronavirus is vastgesteld of waarbij verdenking op corona is.

  https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2198145/ziekenhuis-st-jansdal-verbiedt-vanaf-nu-bezoek-aan-corona-
patienten

Dick Brands
Dag Lieke, Namens het bestuur van de Johannter Hulpgroep Harderwijk/St Jansdal wens ik jou en je familie veel sterkte toe
in deze verdrietige dagen. Dick Brands, voorzitter

  http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html

GPA Smit
Beste familie, een bevlogen man, en een geweldige vertegenwoordiger van het Sint Jansdal Ziekenhuis is ons ontvallen.
Zijn support onder de huidige problematiek wordt node gemist. Ik wens u sterkte in deze moeilijke tijd. GPA Smit Raad van
Toezicht SJD

  http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html

NEUTRAAL
17/03/2020
21:09
1 dag geleden

NEUTRAAL
17/03/2020
21:04
1 dag geleden

NEUTRAAL
17/03/2020
20:55
1 dag geleden

NEUTRAAL
17/03/2020
20:54
1 dag geleden

POSITIEF
17/03/2020
20:50
1 dag geleden

NEUTRAAL
17/03/2020
20:50
1 dag geleden

NEGATIEF
17/03/2020
19:49
1 dag geleden

POSITIEF
17/03/2020
19:04
1 dag geleden

Berichten 3

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/geen-bezoek-voor-patienten-met-corona-in-st-jansdal/3430122
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25360231
https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-verscherpt-opnieuw-maatregelen-in-strijd-tegen-corona/
http://www.kijknieuws.nl/chemokuren-en-radiotherapie-gaan-in-meeste-gevallen-gewoon-door.php
https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-verbiedt-vanaf-nu-bezoek-aan-corona-patienten~aec1457b/
https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2198145/ziekenhuis-st-jansdal-verbiedt-vanaf-nu-bezoek-aan-corona-patienten
http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html
http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html


Rotary Club Lelystad zet zorgpersoneel in de bloemetjes
[…] Als hart onder de riem in deze zware dagen waarin zij zo nodig zijn om de strijd met het coronavirus aan te
gaan, werden zorginstanties en medewerkers van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad dinsdag in de bloemetjes
gezet. Een gebaar van Rotary Club Lelystad. De leden van Rotary Club Lelystad hebben duizenden tulpen
afgenomen van Flevolandse […]

  https://flevopost.nl/artikel/1091909/rotary-club-lelystad-zet-zorgpersoneel-in-de-bloemetjes.html  Views: 513

Overijsselse ziekenhuizen nemen maatregelen tegen mogelijke coronapiek, aantal ic-
bedden opgeschaald
In het gezondheidsgebied van ROAZ Zwolle, een samenwerkingsverband tussen het Deventer ziekenhuis, Sint Jansdal,
Gelre, Saxenburgh en Isala in Zwolle, liggen momenteel twintig coronapatiënten. Van die patiënten zijn er vijf opgenomen
op de intensive care. In het gezondheidsgebied van ROAZ Zwolle, een samenwerkingsverband tussen het Deventer […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/overijsselse-ziekenhuizen-nemen-maatregelen-tegen-mogelijke-coronapiek-
aantal-ic-bedden-opgeschaald/3429767

Overijsselse ziekenhuizen nemen maatregelen tegen mogelijke coronapiek, aantal ic-
bedden opgeschaald
rtvoost.nl
In het gezondheidsgebied van ROAZ Zwolle, een samenwerkingsverband tussen het Deventer ziekenhuis, Sint Jansdal,
Gelre, Saxenburgh en Isala in Zwolle, liggen momenteel twintig coronapatiënten. Van die patiënten zijn er vijf
opgenomen...

  https://nieuwsmeldingen.nl/regio/overijssel/4324519/overijsselse-ziekenhuizen-nemen-maatregelen-tegen-mogelijke-
coronapiek-aantal-ic-bedden-opgeschaald

Overijsselse ziekenhuizen nemen maatregelen tegen mogelijke coronapiek, aantal ic-
bedden opgeschaald
In het gezondheidsgebied van ROAZ Zwolle, een samenwerkingsverband tussen het Deventer ziekenhuis,
Sint Jansdal, Gelre, Saxenburgh en Isala in Zwolle, liggen momenteel twintig coronapatiënten. Van die
patiënten zijn er vijf opgenomen op de intensive care. Alle ziekenhuizen in het ROAZ-gebied hebben flink
opgeschaald betreft het aantal […]

  https://www.rtvoost.nl/nieuws/327583/Overijsselse-ziekenhuizen-nemen-maatregelen-tegen-mogelijke-coronapiek-
aantal-ic-bedden-opgeschaald
Views: 1.864

Zeker twintig medewerkers ziekenhuis St Jansdal besmet thuis
Harderwijk - Zeker twintig medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zitten besmet thuis.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67042724/zeker-twintig-medewerkers-ziekenhuis-st-jansdal-besmet-
thuis.html

Zeker twintig medewerkers ziekenhuis St Jansdal besmet thuis
HARDERWIJK - Zeker twintig medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zitten besmet thuis. Zij hebben het
coronavirus opgelopen. Dat vertelt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur. 'Hoe het kan dat wij twintig
besmettingen hebben onder het personeel? Wij hebben de pech gehad dat één van de eerste coronapatiënten […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/zeker-twintig-medewerkers-ziekenhuis-st-jansdal-besmet-thuis/3429465

Zeker 20 medewerkers ziekenhuis St Jansdal besmet thuis
Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Zeker twintig medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zitten besmet thuis. Zij
hebben het coronavirus opgelopen. Dat vertelt Relinde Weil, voorzitter van de […] twintig-medewerkers-
ziekenhuis-St-Jansdal-besmet-thuis #stjansdal #besmetmetcoronavirus #omroepgld

  http://youtube.com/watch?v=ajBurUVoLg0  Views: 38.400
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Zeker twintig medewerkers ziekenhuis St Jansdal besmet thuis
HARDERWIJK - Zeker twintig medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk zitten besmet thuis. Zij
hebben het coronavirus opgelopen. Dat vertelt Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur. 'Hoe het kan
dat wij twintig besmettingen hebben onder het personeel? Wij hebben de pech gehad dat één van de eerste
coronapatiënten hier in […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2440718/Zeker-twintig-medewerkers-ziekenhuis-St-Jansdal-besmet-thuis
Views: 5.100

St Jansdalziekenhuis in Harderwijk: 23 medewerkers besmet met coronavirus
Niek Megens
[…] Dit is bedoeld om mensen met corona van andere patiënten te scheiden. Een soortgelijke tent komt ook
bij de locatie van het St Jansdal in Lelystad te staan. De intensive care van het St Jansdal wordt
opgewaardeerd van zeven naar tien bedden.

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdalziekenhuis-in-harderwijk-23-medewerkers-besmet-met-
coronavirus~a792804b/
Views: 3.498

LIVE | Corona in de regio: St Jansdal bouwt speciale behandeltent voor
coronapatiënten
Deventer - Sinds gisteren zijn scholen en horeca gesloten vanwege het coronavirus. Nederland komt langzaam tot
stilstand. Premier Rutte zei gisteravond in een tv-toespraak dat er nog veel meer mensen besmet zullen raken, nu zijn er
278 besmettingen vastgesteld. Ook moeten we er mee rekening houden dat het virus...

  https://drimble.nl/regio/overijssel/deventer/67036615/live-corona-in-de-regio-st-jansdal-bouwt-speciale-behandeltent-
voor-coronapatienten.html

LIVE | Corona in de regio: St Jansdal bouwt speciale behandeltent voor
coronapatiënten
Kampen - Sinds gisteren zijn scholen en horeca gesloten vanwege het coronavirus. Nederland komt langzaam tot
stilstand. Premier Rutte zei gisteravond in een tv-toespraak dat er nog veel meer mensen besmet zullen raken, nu zijn er
278 besmettingen vastgesteld. Ook moeten we er mee rekening houden dat het virus...

  https://drimble.nl/regio/overijssel/kampen/67036515/live-corona-in-de-regio-st-jansdal-bouwt-speciale-behandeltent-
voor-coronapatienten.html

St Jansdal treft verdere maatregelen
Biddinghuizen - Www.bhznet.nl - De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor
op grotere aantallen patinten die intensieve zorg en/of beademing nodig hebben. bhznet.nl Op dit moment zijn er nog
voldoende bedden beschikbaar maar bij een toenemend aantal...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67032639/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen.html

Ziekenhuis St Jansdal treft verdere maatregelen
Harderwijk - De afdeling Intensive Care (IC) van 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 op de Intensive Care toe. De IC
bereidt zich hierop voor […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/962556/ziekenhuis-st-jansdal-treft-verdere-maatregelen-

St Jansdal treft verdere maatregelen
BIDDINGHUIZEN - 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 op de Intensive Care toe.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/biddinghuizen/2196489/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen
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LIVE | Corona in de regio: St Jansdal bouwt speciale behandeltent voor
coronapatiënten
Nicolai Lensen
[…] • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de behandeling
coronapatiën • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een noodverordeing In dit liveblog
volgen we vooral de belangrijkste ontwikkelingen in Oost-Nederland. Het nieuws uit de rest van Nederland,
Europa en de wereld lees je hier […]

  https://www.destentor.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-st-jansdal-bouwt-speciale-behandeltent-voor-
coronapatienten~a2abd571/
Views: 3.498

LIVE | Corona in de regio: streep door condoleance PEC-icoon, miljarden voor
werknemers én zzp'ers
Nicolai Lensen en Kimberly Rallis
[…] in kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening In dit […]

  https://www.destentor.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-streep-door-condoleance-pec-icoon-miljarden-voor-
werknemers-en-zzp-ers~a2abd571/
Views: 3.498

LIVE | Corona in de regio: 81-jarige vrouw eerste dodelijke slachtoffer in Overijssel
Nicolai Lensen
[…] in kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordeing In dit […]

  https://www.destentor.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-81-jarige-vrouw-eerste-dodelijke-slachtoffer-in-
overijssel~a2abd571/
Views: 3.498

Corona in de regio: massaal applaus voor zorgpersonaal, koning en gezin blijven thuis
Nicolai Lensen en Kimberly Rallis
[…] in kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening Tips? Zie of

  https://www.destentor.nl/deventer/corona-in-de-regio-massaal-applaus-voor-zorgpersonaal-koning-en-gezin-blijven-
thuis~a2abd571/
Views: 3.498

LIVE | Corona in de regio: virus zet streep door condoleance PEC Zwolle-icoon Freek
Schutten
Nicolai Lensen
[…] in kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening In dit […]

  https://www.destentor.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-virus-zet-streep-door-condoleance-pec-zwolle-icoon-freek-
schutten~a2abd571/
Views: 3.498
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LIVE | Corona in de regio: streep door condoleance PEC-icoon, koning en gezin blijven
thuis
Nicolai Lensen en Kimberly Rallis
[…] in kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven
aan de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor
de behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening Tips? Zie of

  https://www.destentor.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-streep-door-condoleance-pec-icoon-koning-en-gezin-blijven-
thuis~a2abd571/
Views: 3.498

LIVE | Corona in de regio: 81-jarige vrouw eerste dodelijke slachtoffer in Overijssel
Nicolai Lensen
[…] kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden  • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan
de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de
behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een noodverordeing
In dit liveblo

  https://www.tubantia.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-81-jarige-vrouw-eerste-dodelijke-slachtoffer-in-
overijssel%7Ea2abd571/
Views: 5.150

Corona in de regio: massaal applaus voor zorgpersonaal, koning en gezin blijven thuis
Nicolai Lensen en Kimberly Rallis
[…] kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden  • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan
de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de
behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening   Tips? Zie

  https://www.tubantia.nl/deventer/corona-in-de-regio-massaal-applaus-voor-zorgpersonaal-koning-en-gezin-blijven-
thuis%7Ea2abd571/

LIVE | Corona in de regio: streep door condoleance PEC-icoon, miljarden voor
werknemers én zzp'ers
Nicolai Lensen en Kimberly Rallis
[…] kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden  • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan
de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de
behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening   In dit […]

  https://www.tubantia.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-streep-door-condoleance-pec-icoon-miljarden-voor-
werknemers-en-zzp-ers%7Ea2abd571/
Views: 5.150

LIVE | Corona in de regio: virus zet streep door condoleance PEC Zwolle-icoon Freek
Schutten
Nicolai Lensen
[…] kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden  • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan
de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de
behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening   In dit […]

  https://www.ad.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-virus-zet-streep-door-condoleance-pec-zwolle-icoon-freek-
schutten%7Ea2abd571/
Views: 29.866
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LIVE | Corona in de regio: 6 nieuwe besmettingen in regio IJsselland en burgemeester
Deventer spreekt kinderen toe
Nicolai Lensen
[…] kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden  • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan
de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de
behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een noodverordeing
In dit liveblo

  https://www.ad.nl/deventer/live-corona-in-de-regio-6-nieuwe-besmettingen-in-regio-ijsselland-en-burgemeester-
deventer-spreekt-kinderen-toe%7Ea2abd571/
Views: 29.866

Corona in de regio: massaal applaus voor zorgpersonaal, koning en gezin blijven thuis
Nicolai Lensen en Kimberly Rallis
[…] kaart • In de afgelopen 24 uur zijn 19 patiënten overleden  • In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan
de besmettelijke longziekte • Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk neemt een speciale tent in gebruik voor de
behandeling coronapatiënten • Ook in de veiligheidsregio IJsselland geldt sinds vandaag een
noodverordening   Tips? Zie

  https://www.ad.nl/deventer/corona-in-de-regio-massaal-applaus-voor-zorgpersonaal-koning-en-gezin-blijven-
thuis%7Ea2abd571/
Views: 29.866

St Jansdal verscherpt opnieuw maatregelen in strijd tegen corona ÃÂ 
Nijkerkerveen.org
De gevolgen van het coronavirus treft ons allemaal. In deze moeilijke tijd moeten wij extra goed op elkaar letten en
voorzichtig zijn. PatiÃ...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/st-jansdal-verscherpt-opnieuw-maatregelen-in-strijd-tegen-corona-

Geboorteloket St Jansdal tijdelijk dicht, aangifte in Stadhuis
Vanaf vandaag is het tijdelijk niet mogelijk om pasgeboren baby´s aan te geven bij het geboorteloket in ziekenhuis St
Jansdal. Dit is een van de maatregelen die het ziekenhuis treft om de kans op verspreiding van Corona te verkleinen en
het beschermen van zorgprofessionals en kwetsbare...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67026316/geboorteloket-st-jansdal-tijdelijk-dicht-aangifte-in-stadhuis.html

Veelgestelde vragen coronavirus
[…] rivm.nl (informatie van het RIVM) www.ggdnog.nl (informatie van de GGD regio Noord- en Oost-Gelderland)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal) www.harderwijk.nl/corona (informatie van de gemeente
Harderwijk) landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/veelgestelde-vragen-coronavirus_36242.html

Veel gestelde vragen coronavirus
[…] rivm.nl (informatie van het RIVM) www.ggdnog.nl (informatie van de GGD regio Noord- en Oost Gelderland)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal) www.harderwijk.nl/corona (informatie van de gemeente
Harderwijk) landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/veel-gestelde-vragen-coronavirus_36242.html

St Jansdal treft verdere maatregelen
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 op de Intensive Care toe. De IC bereidt zich hierop voor en […]

  https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25577
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Intensive Care schaalt op
St Jansdal treft verdere maatregelen ERMELO/ REGIO - 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 op de

  https://ermelovannu.nl/actueel/9470-intensive-care-schaalt-op

Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Harderwijk - Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat drie van
hen het coronavirus hebben opgelopen. De betreffende medewerkers zitten in thuisisolatie en worden door de GGD in
de gaten gehouden. De besmettingen hebben vooralsnog geen gevolgen voor de patiëntenzorg...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67025995/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus.html

St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt verdere maatregelen
De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten die
intensieve zorg of beademing nodig hebben. Op dit moment zijn er nog voldoende bedden beschikbaar maar bij een
toenemend aantal besmettingen, neemt ook de druk op de Intensive Care toe. De IC bereidt zich hierop voor en is

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-neemt-verdere-maatregelen/3428640

Ziekenhuis St Jansdal bereidt zich voor op grotere aantallen coronapatiënten
Harderwijk - De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk 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 op de
Intensive Care toe […]

  https://flevopost.nl/artikel/1091670/ziekenhuis-st-jansdal-bereidt-zich-voor-op-grotere-aantallen-coronapatienten.html
Views: 550

Patiënten van ziekenhuis St Jansdal Harderwijk krijgen eerst een vooronderzoek in
een tent (De Stentor Veluwe)
Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft een tent geplaatst voor de ingang van de spoedeisende hulp en de
huisartsenpost om binnenkomende patiënten eerst te onderwerpen aan een vooronderzoek naar het Coronavirus.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25357095

Patiënten van ziekenhuis St Jansdal Harderwijk krijgen eerst een vooronderzoek in
een tent
Hemmy van Reenen
Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft een tent geplaatst voor de ingang van de spoedeisende hulp en
de huisartsenpost om binnenkomende patiënten eerst te onderwerpen aan […] St Jansdal bereidt zich voor
op grotere aantallen patiënten die intensieve zorg en beademing nodig zullen hebben in de toekomst. Tot
nu toe waren er nog voldoende bedden […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/patienten-van-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-krijgen-eerst-een-vooronderzoek-in-
een-tent~a3dc8936/
Views: 3.505

Patiënten van ziekenhuis St Jansdal Harderwijk krijgen eerst een vooronderzoek in
een tent
Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft een tent geplaatst voor de ingang van de spoedeisende hulp en de
huisartsenpost om binnenkomende patiënten eerst te onderwerpen aan een vooronderzoek naar het Coronavirus.

  https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2195539/patienten-van-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-krijgen-eerst-
een-vooronderzoek-in-een-tent
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St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt verdere maatregelen
De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten die
intensieve zorg of beademing nodig hebben. Op dit moment zijn er nog voldoende bedden beschikbaar maar bij een
toenemend aantal besmettingen, neemt ook de druk op de Intensive Care toe. De IC bereidt zich hierop voor en is

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2440649/St-Jansdal-ziekenhuis-in-Harderwijk-neemt-verdere-maatregelen
Views: 5.079

Meer bedden op Intensive Care St Jansdal Harderwijk
Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk breidt het aantal bedden op de Intensive Care uit. Ook komen er meer plekken om
mensen te beademen. Het ziekenhuis bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten. Ook inwoners van Flevoland
worden in Harderwijk behandeld. Op dit moment zijn er volgens St Jansdal nog voldoende bedden beschikbaar maar bij
[…]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/meer-bedden-op-intensive-care-st-jansdal-harderwijk/3428572

St Jansdal treft verdere maatregelen
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 op de Intensive Care toe. De
IC bereidt zich hierop voor en

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen/3428523

St Jansdal treft verdere maatregelen (Blik op Nieuws Gelderland)
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 op de Intensive Care toe. De IC bereidt zich hierop voor en

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25356768

St Jansdal treft verdere maatregelen
Harderwijk 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 op de Intensive Care
toe […]

  https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/280221/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen.html  Views: 678

St Jansdal treft verdere maatregelen
blikopnieuws.nl
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...

  https://nieuwsmeldingen.nl/regio/gelderland/4323854/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen

Ziekenhuizen stellen prioriteiten: 'Knieoperaties kunnen even wachten'
Joost Nederpelt
[…] "We hebben alles onder controle, alle geplande opnames die niet spoedeisend zijn hebben we
afgezegd", laat Anneke Plette van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad weten. "Wij hebben nu twee patiënten
liggen waarbij het coronavirus is vastgesteld", zegt Esther Godijn van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis.
"Het valt dus mee tot nu toe, maar we […]

  https://www.nu.nl/coronavirus/6038007/ziekenhuizen-stellen-prioriteiten-knieoperaties-kunnen-even-wachten.html
Views: 398.562
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St Jansdal treft verdere maatregelen  
Aalt Guliker
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 op de Intensive Care toe. De
IC bereidt zich hierop voor […]

  https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen/

St Jansdal treft verdere maatregelen
Ely Hackmann
HARDERWIJK – 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 op de Intensive Care toe […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143285/st-jansdal-treft-verdere-maatregelen/  Views: 1.326

Ziekenhuizen stellen prioriteiten: ‘Knieoperaties kunnen even wachten’
[…] “We hebben alles onder controle, alle geplande opnames die niet spoedeisend zijn hebben we afgezegd”, laat
Anneke Plette van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad weten. “Wij hebben nu twee patiënten liggen waarbij het
coronavirus is vastgesteld”, zegt Esther Godijn van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. “Het valt dus mee tot nu toe,

  http://www.kijknieuws.nl/ziekenhuizen-stellen-prioriteiten-knieoperaties-kunnen-even-wachten.php

Teller besmette inwoners Oost-Nederland richting de honderd
Peter Luchtenberg
[…] Dronten volgt met zeven besmette inwoners. Het coronavirus eiste tot dusver één dodelijk slachtoffer in
Oost-Nederland, een patiënt van het St Jansdal in Harderwijk. Virusvrij De gemeenten die nog virusvrij zijn, zijn
Berkelland, Brummen, Hattem, Hardenberg, Lochem, Nijkerk, Rijssen-Holten, Urk en Zutphen. Het aantal
doden door het coronavirus

  https://www.destentor.nl/kampen/teller-besmette-inwoners-oost-nederland-richting-de-honderd~ab4ccae0/
Views: 3.505

Teller besmette inwoners Oost-Nederland richting de honderd
Peter Luchtenberg
[…] Dronten volgt met zeven besmette inwoners. Het coronavirus eiste tot dusver één dodelijk slachtoffer in
Oost-Nederland, een patiënt van het St Jansdal in Harderwijk.  Virusvrij De gemeenten die nog virusvrij zijn, zijn
Berkelland, Brummen, Hattem, Hardenberg, Lochem, Nijkerk, Rijssen-Holten, Urk en Zutphen. Het aantal
doden door het […]

  https://www.ad.nl/kampen/teller-besmette-inwoners-oost-nederland-richting-de-honderd%7Eab4ccae0/  Views: 29.850

Let op: deze maatregelen hebben de ziekenhuizen genomen
[…] Afspraken op poliklinieken worden omgezet tot telefonische afspraken. Patiënten mogen nog maar één
bezoeker per dag ontvangen. St Jansdal in Harderwijk Het ziekenhuis maakt drie verpleegafdelingen vrij voor
de opvang van coronapatiënten, daardoor zijn er zestig bedden beschikbaar. Veel geplande operaties en
afspraken op poli's gaan niet door […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2440602/Let-op-deze-maatregelen-hebben-de-ziekenhuizen-genomen
Views: 5.079

LIVE Duitsland sluit meeste winkels
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University.","articleBody":"6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen
herstelden. […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/live-afhaalloket-coffeeshops-tegen-straathandel  Views: 173.553
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Clientenraad St Jansdal
Dim, onze gedreven voorzitter van de Cliëntenraad van het St Jansdal, heeft helaas zijn werk niet af mogen maken. Met
zijn "laat mij dit alsjeblieft nog doen"... bleef Dim zich tot het laatst toe inzetten, ondanks zijn afnemende gezondheid. Hij
heeft veel betekend voor "zijn geliefde Patiëntenraad" en daarvoor zijn we hem zeer dankbaar […]

  http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html

St Jansdal reserveert zestig bedden voor coronapatiënten
Ziekenhuis St Jansdal heeft drie verpleegafdelingen in Harderwijk vrijgemaakt voor de opvang van nieuwe
coronapatiënten. Daardoor zijn er zestig bedden beschikbaar waar patienten met het coronavirus verpleegd kunnen
worden. Daarnaast gaan veel geplande operaties en afspraken op de poli’s niet door. Dit geldt voor de locaties van het
ziekenhuis […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-reserveert-zestig-bedden-voor-coronapatienten/3427992

LIVE Duitsland sluit meeste winkels
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University. 6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen herstelden. Volg
alle laatste […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/live-duitsland-sluit-meeste-winkels  Views: 173.553

LIVE Franse president Macron: ’We zijn in oorlog’
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University.","articleBody":"6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen
herstelden. […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/live-franse-president-macron-we-zijn-in-oorlog  Views: 173.553

LIVE Bijna 350 coronadoden in Italië in 24 uur
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University.","articleBody":"6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen
herstelden. […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/live-bijna-350-coronadoden-in-italie-in-24-uur  Views: 173.553

LIVE Macron: ’We zijn in oorlog’
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University.","articleBody":"6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen
herstelden. […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/live-macron-we-zijn-in-oorlog  Views: 173.553

Nieuws - St Jansdal reserveert zestig bedden voor coronapatiënten - Omroep
Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal heeft drie verpleegafdelingen in Harderwijk vrijgemaakt voor de opvang van nieuwe
coronapatiënten. Daardoor zijn er zestig bedden beschikbaar waar patienten met het coronavirus verpleegd kunnen
worden. Daarnaast gaan veel geplande operaties en afspraken op de poli’s niet door. Dit geldt voor de locaties van het
ziekenhuis […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2194392/nieuws-st-jansdal-reserveert-zestig-bedden-voor-coronapatienten-
omroep-flevoland
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Flevoland - St Jansdal reserveert zestig bedden voor coronapatiënten
Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal heeft drie verpleegafdelingen in Harderwijk vrijgemaakt voor de opvang van nieuwe
coronapatiënten. Daardoor zijn er zestig bedden beschikbaar waar patienten met het coronavirus verpleegd
kunnen worden. Daarnaast gaan veel geplande operaties en afspraken op de poli’s niet door.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2492226-st-jansdal-maakt-zich-klaar-voor-meer-coronapatinten

1413 coronabesmettingen in Nederland, 24 mensen overleden
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University. 6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen herstelden. Volg
alle laatste […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/1413-coronabesmettingen-in-nederland-24-mensen-overleden
Views: 173.553

Vicevoorzitter Timmermans in zelfquarantaine
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University. 6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen herstelden. Volg
alle laatste […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/vicevoorzitter-timmermans-in-zelfquarantaine  Views: 173.553

St Jansdal maakt zich op voor toestroom
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten.
Hiermee zijn er zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden.
Daarnaast gaan veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s niet door. De afspraken op de
poliklinieken worden sterk […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/962235/st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-

Aantal besmettingen Spanje stijgt flink: bijna 1000 nieuwe gevallen
31 december 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels
verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op ruim 169.000,
meldt Johns Hopkins University. 6513 mensen overleden aan het virus en bijna 77.257 personen herstelden. Volg
alle laatste […]

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/2071254426/aantal-besmettingen-spanje-stijgt-flink-bijna-1000-nieuwe-gevallen
Views: 173.553

[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken overbelast",
verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten. Door: ANP

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/52978-ziekenhuizen-slecht-bereikbaar-doordat-patienten-
massaal-bellen-met-vragen.html
Views: 456

Coronavirus legt openbare leven in Flevoland lam
[…] St Jansdal verplaatst deel zorg naar Lelystad St Jansdal heeft een deel van de zorg die normaal in Harderwijk
plaatsvindt naar Lelystad verplaatst. Daarbij gaat het om een gedeelte van de chemotherapieën, korte opnames
en dagopnames. Daarnaast wordt een deel van de geplande operaties, scopieën en afspraken op de
poliklinieken verplaatst naar […]

  https://flevopost.nl/artikel/1091459/coronavirus-legt-openbare-leven-in-flevoland-lam.html  Views: 550
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Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.
[firstName], je hebt net een artikel gelezen! Nu je hier toch bent, vragen we graag je aandacht voor het
volgende: Je hebt op dit moment een gratis […]

  https://www.dvhn.nl/binnenland/Ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes-25466808.html  Views: 2.420

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken overbelast", verzoekt
ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://www.zeelandnet.nl/nieuws/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://www.lc.nl/binnenland/Ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes-25466806.html  Views: 2.182

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
ANP Producties
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken overbelast",
verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20200316_47491402/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes
Views: 465

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
anp
[…] “Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast”, verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://www.nd.nl/nieuws/varia/960232/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes  Views: 560

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] „Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken overbelast”, verzoekt
ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes-1.1641096  Views: 346

St Jansdal schrapt veel operaties en afspraken, druk op ziekenhuis neemt toe (De
Stentor Veluwe)
Ziekenhuis St Jansdal schrapt met ingang van vandaag veel geplande operaties. Ook gaan scopieën en afspraken op poli
´s niet door. Dat geldt voor alle locaties. Daarnaast maakt de organisatie extra bedden vrij.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25354939

St Jansdal schrapt veel operaties en afspraken, druk op ziekenhuis neemt toe
Johannes Rutgers
Ziekenhuis St Jansdal schrapt met ingang van vandaag veel geplande operaties. Ook gaan scopieën en
afspraken op poli’s niet door. Dat geldt voor alle locaties. Daarnaast maakt de organisatie extra bedden vrij. St
Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten. Daarvoor zijn dan zestig
bedden beschikbaar […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-schrapt-veel-operaties-en-afspraken-druk-op-ziekenhuis-neemt-
toe~a6265bff/
Views: 3.505
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Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
ANP
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten. Meer
lezen

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes/ar-BB11fxTV
Views: 16.423

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
ANP
[…] “Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken overbelast”,
verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://nieuws.nl/algemeen/20200316/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes/  Views: 1.152

St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk neemt verdere maatregelen
OmroepGelderland.nl
De afdeling Intensive Care (IC) van ziekenhuis St Jansdal schaalt op en bereidt zich voor op grotere aantallen patiÃ«nten
die intensieve zor...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk-neemt-verdere-maatregelen

Ziekenhuis St Jansdal verplaatst deel van de zorg vanwege corona van Harderwijk
naar Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal verplaatst vanwege het coranavirus een deel van de zorg van Harderwijk naar Lelystad, zo
bericht Omroep Flevoland. Om in Harderwijk ruimte te maken voor spoedzorg aan coronapatiënten worden enkele
tientallen patiënten vanaf dinsdag in Lelystad geholpen. Het gaat om mensen die een chemokuur...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/66998626/ziekenhuis-st-jansdal-verplaatst-deel-van-de-zorg-vanwege-corona-
van-harderwijk-naar-lelystad.html

Ziekenhuis St Jansdal verplaatst deel van de zorg vanwege corona van Harderwijk
naar Lelystad
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal verplaatst vanwege het coranavirus een deel van de zorg van Harderwijk naar Lelystad,
zo bericht Omroep Flevoland. Om in Harderwijk ruimte te maken voor spoedzorg aan coronapatiënten worden enkele
tientallen patiënten vanaf dinsdag in Lelystad geholpen. Het gaat om mensen die een chemokuur...

  https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/66998628/ziekenhuis-st-jansdal-verplaatst-deel-van-de-zorg-
vanwege-corona-van-harderwijk-naar-lelystad.html

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://albrandswaardsdagblad.nl/Algemeen/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://dagblad010.nl/Algemeen/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://dagblad070.nl/Algemeen/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes
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Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://capelsdagblad.nl/Algemeen/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://barendrechtsdagblad.nl/Algemeen/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://voorburgsdagblad.nl/Algemeen/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes
[…] "Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken
overbelast", verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

  https://rijswijksdagblad.nl/Algemeen/ziekenhuizen-overspoeld-door-telefoontjes

St Jansdal maakt zich klaar voor meer coronapatiënten
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk spant zich in om de toestroom van meer coronapatiënten aan te kunnen.
Het ziekenhuis laat zondag weten dat er op dit moment drie verpleegafdelingen vrij worden gemaakt voor de opvang van
personen die met het coronavirus zijn besmet.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66998093/st-jansdal-maakt-zich-klaar-voor-meer-coronapatienten.html

St Jansdal maakt zich klaar voor meer coronapatiënten
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk spant zich in om de toestroom van meer coronapatiënten aan te
kunnen. Het ziekenhuis laat zondag weten dat er op dit moment drie verpleegafdelingen vrij worden gemaakt voor de
opvang van personen die met het coronavirus zijn besmet. In totaal gaat het om zestig bedden […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-maakt-zich-klaar-voor-meer-coronapati-235-nten/3427294

St Jansdal maakt zich klaar voor meer coronapatiënten
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk spant zich in om de toestroom van meer coronapatiënten
aan te kunnen. Het ziekenhuis laat zondag weten dat er op dit moment drie verpleegafdelingen vrij worden
gemaakt voor de opvang van personen die met het coronavirus zijn besmet. In totaal gaat het om zestig
bedden […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2440545/St-Jansdal-maakt-zich-klaar-voor-meer-coronapatienten
Views: 5.036

St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiÃ«nten Â 
Nijkerkerveen.org
Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiÃ«nten. Hiermee zijn er zestig
bedden beschikbaar waar...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-coronapatienten-
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St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiënten
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten. Hiermee zijn er
zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden. Daarnaast gaan vanaf
maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de polí s niet door...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66995968/st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-
coronapatienten.html

St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiënten
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten.
Hiermee zijn er zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden.
Daarnaast gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s niet door op de
locaties Harderwijk, […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143214/st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-coronapatienten/  Views: 1.316

Ziekenhuis St Jansdal schaalt geplande zorg af
Lelystad - In ziekenhuis St Jansdal gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de polí s niet
door. Artsen bepalen welke afspraken noodzakelijk zijn om door te laten gaan. Verder vinden de afspraken zoveel
mogelijk telefonisch plaats.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/66995386/ziekenhuis-st-jansdal-schaalt-geplande-zorg-af.html

Ziekenhuis St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiënten
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten. Hiermee zijn er
zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66994838/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-
coronapatienten.html

Ziekenhuis St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiënten
Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van
coronapatiënten. Hiermee zijn er zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd
kunnen worden. Daarnaast gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s
niet door op de locaties Harderwijk,

  https://flevopost.nl/artikel/1091332/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-coronapatienten.html
Views: 516

Ziekenhuis St Jansdal schaalt geplande zorg af
Harderwijk / Lelystad - In ziekenhuis St Jansdal gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en
afspraken op de poli’s niet door. Artsen bepalen welke afspraken noodzakelijk zijn om door te laten gaan.
Verder vinden de afspraken zoveel mogelijk telefonisch plaats. 'Met deze maatregel willen we voorkomen dat
grote aantallen patiënten […]

  https://flevopost.nl/artikel/1091332/ziekenhuis-st-jansdal-schaalt-geplande-zorg-af.html  Views: 539

Ziekenhuis St Jansdal schrapt een heleboel afspraken in polikliniek Dronten -
DeDrontenaar.nl
DRONTEN - St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten. Hiermee zijn er zestig
bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden. Daarnaast gaan vanaf maandag veel
geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s niet door op de locaties in onder andere Dronten […]

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2192853/ziekenhuis-st-jansdal-schrapt-een-heleboel-afspraken-in-polikliniek-
dronten-dedrontenaar-nl

St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiënten
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten. Hiermee zijn er
zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden. Daarnaast gaan vanaf
maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de polí s niet door...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66994027/st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-coronapatienten.html
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St Jansdal maakt afdelingen vrij voor toestroom coronapatiënten
Ingrid Willems
Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten. Hiermee zijn er
zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden. Daarnaast gaan
vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s niet door op de locaties
Harderwijk, Lelystad, Dronten, […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-maakt-afdelingen-vrij-voor-toestroom-coronapatienten~a0329106/
Views: 3.486

St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiënten
Nijkerk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten.
Hiermee zijn er zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden. Daarnaast
gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de polì s...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66993554/st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-coronapatienten.html

St Jansdal maakt zich op voor toestroom coronapatiënten  
Aalt Guliker
Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen vrij voor de opvang van coronapatiënten. Hiermee zijn er
zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus verpleegd kunnen worden. Daarnaast gaan
vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s niet door op de locaties
Harderwijk, Lelystad, Dronten, […]

  https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-maakt-zich-op-voor-toestroom-coronapatienten/

Scholen, horeca, kinderopvang en sportclubs in Harderwijk, Ermelo en Putten gaan
dicht
Carin Van der Meij
[…] — Dennis Koning (@DKONING74) Ook is er een initiatief om de boodschappen bij ouderen langs te
brengen. Hierover morgenochtend meer. Lees ook: Coronapatiënt overleden in St. Jansdal Harderwijk De
inwoner uit de regio die besmet is met het coronavirus, is in het weekend van 14 maart overleden....
Dolfinarium Harderwijk dicht door coronavirus […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/gezondheid/scholen-horeca-kinderopvang-en-sportclubs-in-harderwijk-ermelo-en-
putten-gaan-dicht-corona~77154/
Views: 12.873

Gelderse ziekenhuizen beraden zich op scenario's
[…] Het Radboudumc Nijmegen, Rijnstate Arnhem en St Jansdal in Harderwijk houden hun plannen dan
opnieuw tegen het licht. 'Zorgpersoneel niet met vakantie' Het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis meent
voldoende voorbereid te zijn. 'Maar we monitoren de situatie per dag', laat een woordvoerder weten. 'Het
aantal bezoeken is verminderd, en we kunnen […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2440471/Gelderse-ziekenhuizen-beraden-zich-op-scenario-s  Views: 5.036

Patiënt St Jansdal Harderwijk overleden aan gevolgen coronabesmetting
HARDERWIJK - In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een patiënt overleden die besmet was met het coronavirus. Dat
bevestigt woordvoerder Linda Heller namens het ziekenhuis. Het gaat om een oudere patiënt met onderliggend lijden,
zegt het ziekenhuis. De leeftijd van de persoon wil men niet noemen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2191753/patient-st-jansdal-harderwijk-overleden-aan-gevolgen-
coronabesmetting

Dagbesteding en individuele begeleiding InteraktContour verhuist naar St Jansdal
Lelystad - De dagbesteding en individuele begeleiding van InteraktContour verhuist naar de Lelystadse locatie van
ziekenhuis St Jansdal. Cliënten kunnen vanaf maandag 16 maart terecht op deze plek met alles overzichtelijk op één
etage in een prikkelarme omgeving.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/66983655/dagbesteding-en-individuele-begeleiding-interaktcontour-verhuist-
naar-st-jansdal.html
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Coronapatiënt overleden in St. Jansdal Harderwijk
Nicole Berkouwer
De inwoner uit de regio die besmet is met het coronavirus, is in het weekend van 14 maart overleden. Dat
heeft het RIVM bekend gemaakt. De inwoner is de eerste in de regio van Harderwijk die aan het virus is
overleden. Zo laat de weten dat ze niet meer benoemen of het om een man/vrouw gaat, en delen zij ook niet
meer om welke leeftijd en […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/randmeerders/coronapatient-overleden-in-st-jansdal-harderwijk~77073/  Views: 12.873

Dagbesteding en individuele begeleiding InteraktContour verhuist naar St Jansdal
Lelystad - De dagbesteding en individuele begeleiding van InteraktContour verhuist naar de Lelystadse locatie
van ziekenhuis St Jansdal. Cliënten kunnen vanaf maandag 16 maart terecht op deze plek met alles
overzichtelijk op één etage in een prikkelarme omgeving. Op deze locatie werken cliënten van InteraktContour
aan persoonlijke doelen om […]

  https://flevopost.nl/artikel/1090762/dagbesteding-en-individuele-begeleiding-interaktcontour-verhuist-naar-st-
jansdal.html
Views: 516

St Jansdal maakt zich klaar voor meer coronapatiÃ«nten
OmroepGelderland.nl
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk spant zich in om de toestroom van meer coronapatiÃ«nten aan te kunnen. Het
ziekenhuis laat zondag weten ...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/st-jansdal-maakt-zich-klaar-voor-meer-coronapatienten

Update GGD Noord- en Oost Gelderland: 4 besmettingen met coronavirus in
Harderwijk
[…] rivm.nl (informatie van het RIVM) www.ggdnog.nl (informatie van de GGD regio Noord- en Oost Gelderland)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal) www.harderwijk.nl/corona (informatie van de gemeente
Harderwijk) landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/update-ggd-noord-en-oost-gelderland-4-besmettingen-met-
coronavirus-in-harderwijk_36221.html

Ziekenhuis maakt zich op voor toestroom coronapatiënten
Verzoek om niet naar ziekenhuis te komen ERMELO/ HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal maakt drie verpleegafdelingen
vrij voor de opvang van coronapatiënten. Hiermee zijn er zestig bedden beschikbaar waar patiënten met het coronavirus
verpleegd kunnen worden. Daarnaast gaan vanaf maandag veel geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli

  https://ermelovannu.nl/actueel/9465-ziekenhuis-maakt-zich-op-voor-toestroom-coronapatienten

SimonedeBeauvoir
Eentje overleden in het st jansdal rip

  http://forum.fok.nl/topic/2542029/12/  Views: 160

Jacqueline Niessen
ik heb Dim van Rhee leren kennen als een bevlogen voorzitter van de patiëntenraad van St Jansdal. Hij deed zijn werk met
hart en ziel. Hij zal gemist worden.

  http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html

Patiënt Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk overleden aan gevolgen coronabesmetting
Harderwijk - In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een patiënt overleden die besmet was met het coronavirus. Dat
bevestigt woordvoerder Linda Heller namens het ziekenhuis.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66979240/patient-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-overleden-aan-
gevolgen-coronabesmetting.html
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Corona-update | Patiënt in Harderwijk overleden, mensen winkelen gewoon door en
Deltion Zwolle sluit deuren
Nicolai Lensen
[…] Voor een overzicht, klik hier • In totaal zijn nu 12 mensen overleden aan corona. Eén van hen stierf in het
St. Jansdal in Harderwijk • Het aantal coronabesmettingen in de regio is de vijftig gepasseerd Dodental corona
in Nederland stijgt naar twaalf Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is opgelopen naar
twaalf […]

  https://www.destentor.nl/deventer/corona-update-patient-in-harderwijk-overleden-mensen-winkelen-gewoon-door-en-
deltion-zwolle-sluit-deuren~aa625519/
Views: 3.457

Corona-update | Patiënt in Harderwijk overleden, mensen winkelen gewoon door en
Deltion Zwolle sluit deuren
Nicolai Lensen
[…] Voor een overzicht, klik hier • In totaal zijn nu 12 mensen overleden aan corona. Eén van hen stierf in het
St. Jansdal in Harderwijk  • Het aantal coronabesmettingen in de regio is de vijftig gepasseerd Dodental
corona in Nederland stijgt naar twaalf Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is
opgelopen naar twaalf […]

  https://www.tubantia.nl/deventer/corona-update-patient-in-harderwijk-overleden-mensen-winkelen-gewoon-door-en-
deltion-zwolle-sluit-deuren%7Eaa625519/

Corona-update | Patiënt in Harderwijk overleden, mensen winkelen gewoon door en
Deltion Zwolle sluit deuren
Nicolai Lensen
[…] Voor een overzicht, klik hier • In totaal zijn nu 12 mensen overleden aan corona. Eén van hen stierf in het
St. Jansdal in Harderwijk  • Het aantal coronabesmettingen in de regio is de vijftig gepasseerd Dodental
corona in Nederland stijgt naar twaalf Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is
opgelopen naar twaalf […]

  https://www.ad.nl/deventer/corona-update-patient-in-harderwijk-overleden-mensen-winkelen-gewoon-door-en-deltion-
zwolle-sluit-deuren%7Eaa625519/
Views: 29.364

CORONABULLETIN: bijna duizend besmettingen in Nederland, terrassen in steden
zitten gewoon vol
Niki van der Naald
[…]    De afgelopen 24 uur zijn er twee mensen overleden aan het coronavirus. Waar, dat maakt het RIVM niet
bekend. Het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk meldt dat daar één patiënt is overleden. Ook in het
Tilburgse woon/zorgcentrum De Leyhoeve zijn twee bewoners van de zorgafdeling bezweken aan het
coronavirus. Het gaat om mensen met ‘een

  https://www.gelderlander.nl/dossier-coronavirus/coronabulletin-bijna-duizend-besmettingen-in-nederland-terrassen-in-
steden-zitten-gewoon-vol%7Eadf5e5eb/
Views: 6.692

PatiÃ«nt St Jansdal overleden aan gevolgen coronabesmetting
OmroepGelderland.nl
In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een patiÃ«nt overleden die besmet was met het coronavirus. Dat bevestigt
woordvoerder Linda He...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/patient-st-jansdal-overleden-aan-gevolgen-coronabesmetting

Patiënt St Jansdal overleden aan gevolgen coronabesmetting
HARDERWIJK - In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een patiënt overleden die besmet was met het coronavirus. Dat
bevestigt woordvoerder Linda Heller namens het ziekenhuis. Het gaat om een oudere patiënt met onderliggend lijden,
zegt het ziekenhuis. De leeftijd van de persoon wil men niet noemen. De GGD Noord- en Oost-Gelderland […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/pati-235-nt-st-jansdal-overleden-aan-gevolgen-coronabesmetting/3426052
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Patiënt St Jansdal overleden aan gevolgen coronabesmetting
Aalt Guliker
In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een patiënt overleden die besmet was met het coronavirus. Dat
bevestigt woordvoerder Linda Heller namens het ziekenhuis aan Omroep Gelderland. Het gaat om een
oudere patiënt met onderliggend lijden, zegt het ziekenhuis. De leeftijd van de persoon wil men niet noemen.
De GGD Noord- en Oost-Gelderland

  https://www.nijkerkerveen.org/patient-st-jansdal-overleden-aan-gevolgen-coronabesmetting/

Patiënt St Jansdal Harderwijk overleden aan gevolgen...
Harderwijk - In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een patiënt overleden die besmet was met het coronavirus.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66977174/patient-st-jansdal-harderwijk-overleden-aan-gevolgen.html

St Jansdal verplaatst chemo-unit en kort verblijf naar Lelystad
Lelystad - Door het coronavirus neemt de druk op de zorg in ziekenhuis St Jansdal toe. Om de druk te verdelen, worden
met ingang van dinsdag 17 maart een gedeelte van de chemo-unit, korte opnames en dagopnames voorlopig verplaatst
naar de ziekenhuislocatie in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/66977000/st-jansdal-verplaatst-chemo-unit-en-kort-verblijf-naar-lelystad.html

Coronavirus in de regio: nu meer dan 50 patiënten, één dode
Bas Tijhaar
[…] De anderen komen uit Elburg, Ermelo, Heerde, Nunspeet en Montferland. Ook in Voorst is een nieuwe
besmetting vastgesteld. In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk overleed een persoon aan de gevolgen van het
virus. Het ging om een oudere patiënt die al een verzwakte gezondheid had, meldt het ziekenhuis. IJsselland
In de regio IJsselland zijn sinds

  https://www.destentor.nl/zwolle/coronavirus-in-de-regio-nu-meer-dan-50-patienten-een-dode~a1da855e/
Views: 3.457

Coronavirus in de regio: nu meer dan 50 patiënten, één dode
Bas Tijhaar
[…] De anderen komen uit Elburg, Ermelo, Heerde, Nunspeet en Montferland. Ook in Voorst is een nieuwe
besmetting vastgesteld. In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk overleed een persoon aan de gevolgen van het
virus. Het ging om een oudere patiënt die al een verzwakte gezondheid had, meldt het ziekenhuis. IJsselland
In de regio IJsselland zijn sinds

  https://www.tubantia.nl/zwolle/coronavirus-in-de-regio-nu-meer-dan-50-patienten-een-dode%7Ea1da855e/
Views: 5.078

Coronavirus in de regio: nu meer dan 50 patiënten, één dode
Bas Tijhaar
[…] De anderen komen uit Elburg, Ermelo, Heerde, Nunspeet en Montferland. Ook in Voorst is een nieuwe
besmetting vastgesteld. In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk overleed een persoon aan de gevolgen van het
virus. Het ging om een oudere patiënt die al een verzwakte gezondheid had, meldt het ziekenhuis. IJsselland
In de regio IJsselland zijn sinds

  https://www.ad.nl/zwolle/coronavirus-in-de-regio-nu-meer-dan-50-patienten-een-dode%7Ea1da855e/  Views: 29.364

Patiënt St Jansdal overleden aan gevolgen coronabesmetting
HARDERWIJK - In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een patiënt overleden die besmet was met het
coronavirus. Dat bevestigt woordvoerder Linda Heller namens het ziekenhuis. De patiënt in kwestie werd in
de nacht van zondag op maandag opgenomen met luchtwegklachten en koorts. De dag erna werd bij deze
persoon besmetting met het coronavirus

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2440368/Patient-St-Jansdal-overleden-aan-gevolgen-coronabesmetting
Views: 4.984
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Ziekenhuis St Jansdal maakt ruimte in Harderwijk door deel zorg te verplaatsen naar
Lelystad
Lelystad - Om in het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal ruimte te maken voor mensen die met spoed moeten worden
opgenomen wordt een deel van zorg verplaatst naar de ziekenhuislocatie in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/66976423/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-ruimte-in-harderwijk-door-deel-zorg-te-
verplaatsen-naar-lelystad.html

Ziekenhuis St Jansdal maakt ruimte in Harderwijk door deel zorg te verplaatsen naar
Lelystad (De Stentor Flevoland)
Om in het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal ruimte te maken voor mensen die met spoed moeten worden opgenomen
wordt een deel van zorg verplaatst naar de ziekenhuislocatie in Lelystad.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25351270

Ziekenhuis St Jansdal maakt ruimte in Harderwijk door deel zorg te verplaatsen naar
Lelystad
Teake Dijkstra
Om in het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal ruimte te maken voor mensen die met spoed moeten worden
opgenomen wordt een deel van zorg verplaatst naar de ziekenhuislocatie in Lelystad. Met ingang van
dinsdag 17 maart wordt een gedeelte van de chemo-unit ondergebracht in Lelystad. Dat geldt ook voor korte
opnames en dagopnames […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-ruimte-in-harderwijk-door-deel-zorg-te-verplaatsen-naar-
lelystad~a97b76cd3/
Views: 3.457

Ziekenhuis St Jansdal maakt ruimte in Harderwijk door deel zorg te verplaatsen naar
Lelystad
Om in het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal ruimte te maken voor mensen die met spoed moeten worden opgenomen
wordt een deel van zorg verplaatst naar de ziekenhuislocatie in Lelystad.

  https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2190648/ziekenhuis-st-jansdal-maakt-ruimte-in-harderwijk-door-deel-zorg-te-
verplaatsen-naar-lelystad

Patiënt met coronavirus overleden in St Jansdal Harderwijk
Ingrid Willems
Een oudere patiënt is in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk overleden als gevolg van het coronavirus. Dit
bevestigt woordvoerder Linda Heller van het ziekenhuis. De patiënt had al een verzwakte gezondheid.
Woonplaats, geslacht en leeftijd van het slachtoffer worden volgens Heller nooit door het ziekenhuis kenbaar
gemaakt […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/patient-met-coronavirus-overleden-in-st-jansdal-harderwijk~ae86becc/  Views: 3.457

Patiënt met coronavirus overleden in St Jansdal Harderwijk
Een oudere patiënt is in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk overleden als gevolg van het coronavirus. Dit bevestigt
woordvoerder Linda Heller van het ziekenhuis. De patiënt had al een verzwakte gezondheid.

  https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2190647/patient-met-coronavirus-overleden-in-st-jansdal-harderwijk

St Jansdal verplaatst chemo-unit en kort verblijf naar Lelystad
Harderwijk / Lelystad - Door het coronavirus neemt de druk op de zorg in ziekenhuis St Jansdal toe. Om de druk
te verdelen, worden met ingang van dinsdag 17 maart een gedeelte van de chemo-unit, korte opnames en
dagopnames voorlopig verplaatst naar de ziekenhuislocatie in Lelystad. In Lelystad heeft het ziekenhuis de
beschikking over een chemo […]

  https://flevopost.nl/artikel/1091220/st-jansdal-verplaatst-chemo-unit-en-kort-verblijf-naar-lelystad.html  Views: 527
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Update GGD Noord- en Oost Gelderland: nog steeds 2 besmettingen met coronavirus
in Harderwijk
[…] rivm.nl (informatie van het RIVM) www.ggdnog.nl (informatie van de GGD regio Noord- en Oost Gelderland)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal) www.harderwijk.nl/corona (informatie van de gemeente
Harderwijk) landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/update-ggd-noord-en-oost-gelderland-nog-steeds-2-
besmettingen-met-coronavirus-in-harderwijk_36218.html

St Jansdal Harderwijk gaat meer medische zorg doen in het ziekenhuis Lelystad. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/1
... r-lelystad

  https://forum.viva.nl/gezondheid/coronavirus-covid-19-deel-6/list_messages/458956/119  Views: 73

St Jansdal verplaatst deel zorg vanwege corona van Harderwijk naar Lelystad
Ziekenhuis St Jansdal verplaatst vanwege het coranavirus een deel van de zorg van Harderwijk naar Lelystad. Om in
Harderwijk ruimte te maken voor spoedzorg aan coronapatiënten worden enkele tientallen patiënten vanaf dinsdag in
Lelystad geholpen. Het gaat om mensen die een chemokuur krijgen of één of meerdere doordeweekse dagen moeten
worden […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-verplaatst-deel-zorg-vanwege-corona-van-harderwijk-naar-
lelystad/3424976

St Jansdal verplaatst deel zorg vanwege corona van Harderwijk naar Lelystad -
Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal verplaatst vanwege het coranavirus een deel van de zorg van Harderwijk naar Lelystad. Om in
Harderwijk ruimte te maken voor spoedzorg aan coronapatiënten worden enkele tientallen patiënten vanaf dinsdag in
Lelystad geholpen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2188978/st-jansdal-verplaatst-deel-zorg-vanwege-corona-van-harderwijk-naar-
lelystad-omroep-flevoland

Wilke van der Horst- Lankman
Beste familie van Rhee, Van harte gecondoleerd met dit immense verlies van Dim. Dim en ik hadden een speciaal plekje in
ons hart voor elkaar in de Patiëntenraad van het St. Jansdal-ziekenhuis.

  http://www.condoleance.nl/17587/dim-d-h--van-rhee.html

St Jansdal verplaatst deel zorg naar Lelystad
BIDDINGHUIZEN - Ziekenhuis St Jansdal verplaatst vanwege het coranavirus een deel van de zorg van Harderwijk naar
Lelystad. Om in Harderwijk ruimte te maken voor spoedzorg aan coronapatiënten worden enkele tientallen patiënten vanaf
dinsdag in Lelystad geholpen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/biddinghuizen/2188917/st-jansdal-verplaatst-deel-zorg-naar-lelystad

Medewerkers St Jansdal besmet met het coronavirus
Harderwijk - Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt
dat drie van hen het coronavirus hebben opgelopen […] Op www.stjansdal.nl/corona en www.rivm.nl vindt u
meer en actuele informatie over het coronavirus. Voor vragen over corona is het RIVM dagelijks bereikbaar van
08 […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/961685/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-het-coronavirus
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Coronavirus in Harderwijk, Ermelo en Putten: dit zijn de laatste ontwikkelingen
Nicole Berkouwer
[…] Bij de inwoner uit Ermelo was en link met een eerder gevonden patient in Nederland. En de Harderwijker
werd opgenomen in het St. Jansdal-ziekenhuis en kwam in isolatie. Op woensdag 11 maart zijn er zes nieuwe
coronabesmettingen op de Noordwest-Veluwe en Apeldoorn geconstateerd. Daarvan komen één Harderwijker
en twee Ermeloërs […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/coronavirus-in-harderwijk-ermelo-en-putten-dit-zijn-de-laatste-
ontwikkelingen~77040/
Views: 12.797

Drie nieuwe coronabesmettingen in Zwolle, virus duikt nu ook op in gemeente
Zwartewaterland
Peter Luchtenberg
[…] Drie van bovengenoemde personen verblijven in quarantaine in het St Jansdal. Personeel van het
ziekenhuis werd ook positief getest op het coronavirus. Het ziekenhuis nam daarop aanvullende
maatregelen. Bekijk hier al onze video’s over het coronavirus.

  https://www.destentor.nl/zwolle/drie-nieuwe-coronabesmettingen-in-zwolle-virus-duikt-nu-ook-op-in-gemeente-
zwartewaterland~a7325b91/
Views: 3.473

Drie nieuwe coronabesmettingen in Zwolle, virus duikt nu ook op in gemeente
Zwartewaterland
Peter Luchtenberg
[…] Drie van bovengenoemde personen verblijven in quarantaine in het St Jansdal. Personeel van het
ziekenhuis werd ook positief getest op het coronavirus. Het ziekenhuis nam daarop aanvullende
maatregelen. Bekijk hier al onze video’s over het coronavirus.

  https://www.tubantia.nl/zwolle/drie-nieuwe-coronabesmettingen-in-zwolle-virus-duikt-nu-ook-op-in-gemeente-
zwartewaterland%7Ea7325b91/
Views: 5.060

Drie nieuwe coronabesmettingen in Zwolle, virus duikt nu ook op in gemeente
Zwartewaterland
Peter Luchtenberg
[…] Drie van bovengenoemde personen verblijven in quarantaine in het St Jansdal. Personeel van het
ziekenhuis werd ook positief getest op het coronavirus. Het ziekenhuis nam daarop aanvullende
maatregelen. Bekijk hier al onze video’s over het coronavirus.

  https://www.ad.nl/zwolle/drie-nieuwe-coronabesmettingen-in-zwolle-virus-duikt-nu-ook-op-in-gemeente-
zwartewaterland%7Ea7325b91/
Views: 29.419

Geboorteloket St Jansdal tijdelijk dicht, aangifte in Stadhuis
Harderwijk - Gemeente Harderwijk plaatste het volgende bericht op hun website: Geboorteloket St Jansdal tijdelijk dicht,
aangifte in Stadhuis.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66953758/geboorteloket-st-jansdal-tijdelijk-dicht-aangifte-in-
stadhuis.html

Drie medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Harderwijk - Drie medewerkers van de locatie Harderwijk van ziekenhuis St Jansdal zijn besmet geraakt met het
coronavirus. Dit blijkt uit het contactonderzoek onder medewerkers. De betreffende medewerkers zitten in thuisisolatie
en worden door de GGD in de gaten gehouden. Ook zijn twee patiënten positief getest.

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/66943618/drie-medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus.html
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Drie medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Drie medewerkers van de locatie Harderwijk van ziekenhuis St Jansdal zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dit blijkt
uit het contactonderzoek onder medewerkers. De betreffende medewerkers zitten in thuisisolatie en worden door de
GGD in de gaten gehouden. Ook zijn twee patiënten positief getest.

  https://zorgnieu.ws/drie-medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus/

Drie medewerkers Harderwijks ziekenhuis besmet met corona
Harderwijk - Drie medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn besmet met het coronavirus. Ook twee
patiënten van het ziekenhuis zijn donderdag positief getest op het virus.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66941393/drie-medewerkers-harderwijks-ziekenhuis-besmet-met-
corona.html

St Jansdal verplaatst deel zorg naar Lelystad
Ziekenhuis St Jansdal verplaatst vanwege het coranavirus een deel van de zorg van Harderwijk naar Lelystad. Om in
Harderwijk ruimte te maken voor spoedzorg aan coronapatiënten worden enkele tientallen patiënten vanaf dinsdag in
Lelystad geholpen. Het gaat om mensen die een chemokuur krijgen of één of meerdere doordeweekse dagen moeten
worden […]

  https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25563

Geboorteloket St Jansdal tijdelijk dicht, aangifte in Stadhuis
Vanaf maandag 16 maart is het tijdelijk niet mogelijk om pasgeboren baby’s aan te geven bij het geboorteloket in
ziekenhuis St Jansdal. Dit is een van de maatregelen die het ziekenhuis treft om de kans op verspreiding van Corona te
verkleinen en het beschermen van zorgprofessionals en kwetsbare patiënten. Het is wel mogelijk om aangifte van […]

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/geboorteloket-st-jansdal-tijdelijk-dicht-aangifte-in-
stadhuis_36200.html

Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Nijkerkerveen.org
Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat drie van hen het
coronavirus hebben opg...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus

Drie medewerkers Harderwijks ziekenhuis besmet met corona
HARDERWIJK - Drie medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn besmet met het coronavirus.
Ook twee patiënten van het ziekenhuis zijn donderdag positief getest op het virus. Dat schrijft het ziekenhuis
op zijn site. De medewerkers die het virus hebben opgelopen zitten in thuisisolatie en worden door de GGD
in de gaten gehouden […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2440036/Drie-medewerkers-Harderwijks-ziekenhuis-besmet-met-corona
Views: 4.966

Ziekenhuispersoneel St Jansdal heeft coronavirus, ook twee patiënten besmet (De
Stentor Veluwe)
Drie medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn besmet met het coronavirus, dat blijkt uit
contactonderzoek van het ziekenhuis. Ook zijn twee patiënten vandaag positief getest op het virus.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25347068

Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Harderwijk - Drie medewerkers van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk hebben het coronavirus opgelopen. Dit
blijkt uit contactonderzoek. De medewerkers zitten in thuisisolatie en worden door de GGD in de gaten
gehouden. Ook zijn twee patiënten vandaag positief getest. De besmettingen hebben vooralsnog geen
gevolgen voor de patiëntenzorg in het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1090833/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus.html  Views: 534
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Ziekenhuispersoneel St Jansdal heeft coronavirus, ook twee patiënten besmet
Peter Luchtenberg
Drie medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn besmet met het coronavirus, dat blijkt uit
contactonderzoek van het ziekenhuis. Ook zijn twee patiënten vandaag positief getest op het virus. De
ziekenhuismedewerkers zitten thuis in quarantaine en worden door de GGD in de gaten gehouden. St
Jansdal stelt dat de besmettingen […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/ziekenhuispersoneel-st-jansdal-heeft-coronavirus-ook-twee-patienten-
besmet~ab0cf060/
Views: 3.492

Ziekenhuispersoneel St Jansdal heeft coronavirus, ook twee patiënten besmet
Drie medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn besmet met het coronavirus, dat blijkt uit
contactonderzoek van het ziekenhuis. Ook zijn twee patiënten vandaag positief getest op het virus.

  https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2186329/ziekenhuispersoneel-st-jansdal-heeft-coronavirus-ook-twee-
patienten-besmet

Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Aalt Guliker
Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat drie van
hen het coronavirus hebben opgelopen. De betreffende medewerkers zitten in […] Op
www.stjansdal.nl/corona en www.rivm.nl vindt u meer en actuele informatie over het coronavirus. Voor vragen
over corona is het RIVM dagelijks bereikbaar van […]

  https://www.nijkerkerveen.org/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus/

Drie medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat drie van hen het
coronavirus hebben opgelopen. Dat laat het ziekenhuis, waar ook veel Flevolanders heen gaan, donderdagavond weten.
De betreffende medewerkers zitten volgens het St Jansdal in thuisisolatie en worden door de GGD in de gaten gehouden

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/drie-medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus/3423810

Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
HARDERWIJK – Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat drie
van hen het coronavirus hebben opgelopen.

  https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2186316/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus

Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Nijkerk - Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat drie van hen
het coronavirus hebben opgelopen. De betreffende medewerkers zitten in thuisisolatie en worden door de GGD in de
gaten gehouden. Ook zijn twee patiënten vandaag positief getest.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66936335/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus.html

Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat
drie van hen het coronavirus hebben opgelopen. De betreffende medewerkers zitten in thuisisolatie en worden
door de GGD in de gaten gehouden. Ook zijn twee patiënten vandaag positief getest. De besmettingen hebben
vooralsnog geen […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143046/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus/  Views: 1.298

NEUTRAAL
12/03/2020
21:01
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
12/03/2020
21:01
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
12/03/2020
20:58
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
12/03/2020
20:24
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
12/03/2020
20:11
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
12/03/2020
19:43
6 dagen
geleden

NEUTRAAL
12/03/2020
19:11
6 dagen
geleden

Berichten 26

https://www.destentor.nl/harderwijk/ziekenhuispersoneel-st-jansdal-heeft-coronavirus-ook-twee-patienten-besmet~ab0cf060/
https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2186329/ziekenhuispersoneel-st-jansdal-heeft-coronavirus-ook-twee-patienten-besmet
https://www.nijkerkerveen.org/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus/
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/drie-medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus/3423810
https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2186316/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus
https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66936335/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus.html
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143046/medewerkers-st-jansdal-besmet-met-coronavirus/


Nieuwe maatregelen tegen coronavirus: dit betekent het voor Harderwijk
Carin Van der Meij
Evenementen met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast tot 31 maart 2020. Voor
Harderwijk betekent dit dat bijvoorbeeld dat open dagen niet doorgaan. Nederlanders wordt gevraagd zoveel
mogelijk thuis te blijven. Gevolgen in Randmeren Op donderdag 12 maart werd bekend dat de activiteiten van
NLdoet deze week zijn uitgesteld, […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/gezondheid/nieuwe-maatregelen-tegen-coronavirus-dit-betekent-het-voor-
harderwijk~76978/
Views: 12.825

Coronavirus: deze maatregelen zijn er in Harderwijk e.o.
Carin Van der Meij
Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden in ons land maar ook specifiek voor
Harderwijk extra maatregelen getroffen. Dit moet je als Harderwijker weten.  We maken een onderscheid tussen
landelijke maatregelen – wat effect heeft op elke Nederlander – en maatregelen die zijn getroffen in en voor
Harderwijk […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/gezondheid/coronavirus-deze-maatregelen-zijn-er-in-harderwijk~76960/  Views: 12.825

Flevoland behoudt extra ambulances
Regio - Flevoland behoudt de extra ambulancecapaciteit die preventief werd ingezet na de overname van MC
IJsselemerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018. Het effect is het afgelopen jaar onderzocht door Bureau
Infinitief. Dit leidde tot het advies om de inzet van de extra capaciteit in de regio te handhaven. De Regionale
Ambulancevoorziening […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1090723/flevoland-behoudt-extra-ambulances.html  Views: 540

Flevoland behoudt extra ambulances
Regio - Flevoland behoudt de extra ambulancecapaciteit die preventief werd ingezet na de overname van MC
IJsselemerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018. Het effect is het afgelopen jaar onderzocht door Bureau
Infinitief. Dit leidde tot het advies om de inzet van de extra capaciteit in de regio te handhaven. De Regionale
Ambulancevoorziening […]

  https://flevopost.nl/artikel/1090723/flevoland-behoudt-extra-ambulances.html  Views: 536

Vaste ambulance blijft op Urk
De extra ambulancecapaciteit in Flevoland blijft permanent, ook blijft Urk een vaste standplaats. Na de overname van de
IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal werden de extra ambulances uit voorzorg ingezet door de verhoogde aanrijtijden.
Een grondig onderzoek van data en interviews van Bureau Infinitief met de wethouder van de gemeente Urk, […]

  https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/17267-vaste-ambulance-blijft-op-urk

Flevoland behoudt extra ambulancecapaciteit
Na de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018, is extra ambulancecapaciteit ingezet in
Flevoland. Dat moet voorlopig ook zo blijven, is het advies na een onderzoek naar de effecten. Het effect van de extra
ambulancecapaciteit is het afgelopen jaar onderzocht door Bureau Infinitief. In zijn eindrapport raadt het bureau aan

  https://www.skipr.nl/nieuws/flevoland-behoudt-extra-ambulancecapaciteit/

Geen inwoners van Dronten betrokken bij coronabesmetting St Jansdal -
DeDrontenaar.nl
DRONTEN - Onder de vier nieuwe patiënten van het St Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk, die positief getest zijn op het
coronavirus, bevinden zich geen inwoners van de gemeente Dronten. Dat meldt de GGD Flevoland.

  https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2184878/geen-inwoners-van-dronten-betrokken-bij-coronabesmetting-st-jansdal-
dedrontenaar-nl
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Flevoland behoudt extra ambulancecapaciteit
Jeppe Delver
Na de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018, is preventief extra
ambulancecapaciteit ingezet in Flevoland. Het effect daarvan is het afgelopen jaar onderzocht. Dit leidde tot het
advies om de inzet van de extra capaciteit te handhaven. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de
GGD Flevoland en de zorgverzekeraars […]

  https://nieuws.zilverenkruis.nl/flevoland-behoudt-extra-ambulancecapaciteit/

Flevoland houdt extra ambulances
Na de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018, is extra ambulancecapaciteit ingezet in
Flevoland. Dat moet voorlopig ook zo blijven, is het advies na een onderzoek naar de effecten.

  https://zorgnieu.ws/flevoland-houdt-extra-ambulances/

Vier personen met besmetting coronavirus erbij in Harderwijk
Harderwijk - Woensdag kwam het Sint Jansdal met een nieuwsbericht naar buiten over het coronavirus (COVID-19) dat is
vastgesteld bij vier inwoners van de gemeente Harderwijk. Dit betreft nieuwe besmettingen. Twee liggen er in het Sint
Jansdal en twee zijn er naar huis gestuurd. Vier personen besmet met coronavirus...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66914069/vier-personen-met-besmetting-coronavirus-erbij-in-
harderwijk.html

Drie personen met besmetting coronavirus op dit moment uit gemeente Nunspeet
[…] Eén patiënt zit in thuisisolatie, de andere verblijft in isolatie in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. De gemeente
Nunspeet telt nu drie […] Drie personen besmet met coronavirus In ziekenhuis Sint Jansdal, locatie Harderwijk, zijn
vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) […]

  https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/17426/drie-personen-met-besmetting-coronavirus-op-dit-moment-uit-gemeente-
nunspeet/
Views: 1.298

Vier personen met besmetting coronavirus erbij in Harderwijk
Woensdag kwam het Sint Jansdal met een nieuwsbericht naar buiten over het coronavirus (COVID-19) dat is
vastgesteld bij vier inwoners van de gemeente Harderwijk. Dit betreft nieuwe besmettingen. Twee liggen er in het
Sint Jansdal en twee zijn er naar huis gestuurd. Vier personen besmet met coronavirus In ziekenhuis Sint Jansdal,
locatie Harderwijk

  https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/107417/vier-personen-met-besmetting-coronavirus-erbij-in-harderwijk/
Views: 1.129

Drie medewerkers Harderwijks ziekenhuis besmet met corona
OmroepGelderland.nl
Drie medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn besmet met het coronavirus. Ook twee patiÃ«nten van
het ziekenhuis zijn do...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/drie-medewerkers-harderwijks-ziekenhuis-besmet-met-corona

Nieuws en maatregelen coronavirus
[…] rivm.nl (informatie van het RIVM) www.ggdnog.nl (informatie van de GGD regio Noord- en Oost Gelderland)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal) www.harderwijk.nl/corona (informatie van de gemeente
Harderwijk) landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/nieuws-en-maatregelen-coronavirus_36188.html

Coronavirus
[…] rivm.nl (informatie van het RIVM) www.ggdnog.nl (informatie van de GGD regio Noord- en Oost Gelderland)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal) landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/coronavirus_36188.html
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Twee nieuwe Coronabesmetting in gemeente Ermelo
Gert Hofsink
[…] Krijgen deze contacten klachten die passen bij het nieuwe coronavirus? Dan worden zij ook in isolatie geplaatst en
getest op dit virus. Ook blijkt dat drie medewerkers van ziekenhuis St.Jansdal, locatie Harderwijk het Coronavirus hebben
opgelopen. Deze medewerkers zitten ook in thuisisolatie en worden door de GGD in gaten gehouden […]

  https://ermelovannu.nl/actueel/9456-twee-nieuwe-coronabesmetting-in-gemeente-ermelo

Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in St. Jansdal ziekenhuis
BlikOpNieuws.nl
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiÃÂ«nten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-
CoV-2). Twee patiÃ...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/vier-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-in-st-jansdal-ziekenhuis

Vier nieuwe patiënten in St Jansdal-ziekenhuis besmet met coronavirus -
DeDrontenaar.nl
HARDERWIJK - In de Harderwijkse vestiging van ziekenhuis St Jansdal zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het
nieuwe coronavirus. Twee zijn er opgenomen en de anderen zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. De vraag of er
patiënten uit de gemeente Dronten bij zijn, is door het ziekenhuis nog niet beantwoord.

  https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2183701/vier-nieuwe-patienten-in-st-jansdal-ziekenhuis-besmet-met-
coronavirus-dedrontenaar-nl

Drie medewerkers Harderwijks ziekenhuis besmet met corona
HARDERWIJK - Drie medewerkers van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn besmet met het coronavirus. Ook twee
patiënten van het ziekenhuis zijn donderdag positief getest op het virus. Dat schrijft het ziekenhuis op zijn site. De
medewerkers die het virus hebben opgelopen zitten in thuisisolatie en worden door de GGD in de gaten […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/drie-medewerkers-harderwijks-ziekenhuis-besmet-met-corona/3423975

Meer besmettingen in St Jansdal
Nijkerk - In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus.
Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw
contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66910414/meer-besmettingen-in-st-jansdal.html

Meer besmettingen in St Jansdal
Harderwijk - In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
coronavirus. Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier
volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66910413/meer-besmettingen-in-st-jansdal.html

Nieuwe besmettingen corona in ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk
Harderwijk - Putten - In ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk, waar ook veel Puttenaren komen, zijn woensdag vier nieuwe
patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten
zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66910253/nieuwe-besmettingen-corona-in-ziekenhuis-sint-jansdal-
harderwijk.html

Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in St. Jansdal ziekenhuis
Harderwijk - In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan.
Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66910087/vier-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-in-st-jansdal-
ziekenhuis.html
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Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in St. Jansdal ziekenhuis (Blik op Nieuws
Gelderland)
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-
CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een
nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de GGD verdere acties.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25343894

Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in St. Jansdal ziekenhuis
Harderwijk In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar
huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de
thuispatiënten neemt de GGD […]

  https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/280120/vier-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-in-st-jansdal-ziekenhuis.html
Views: 677

Nieuwe besmettingen corona in ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk
Nijkerk - In ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk, waar ook veel Nijkerkers komen, zijn woensdag vier nieuwe patiënten
positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na
beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66909778/nieuwe-besmettingen-corona-in-ziekenhuis-sint-jansdal-
harderwijk.html

Nieuwe besmettingen corona in ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk
Harderwijk - In ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk, waar ook veel Nijkerkers komen, zijn woensdag vier nieuwe patiënten
positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na
beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66909777/nieuwe-besmettingen-corona-in-ziekenhuis-sint-jansdal-
harderwijk.html

Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in St. Jansdal ziekenhuis
blikopnieuws.nl
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-
CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt...

  https://nieuwsmeldingen.nl/regio/gelderland/4319691/vier-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-in-st-jansdal-
ziekenhuis

Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in St. Jansdal ziekenhuis
Blik op Nieuws
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-
CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een
nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de GGD verdere acties.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2490004-flevoland-vier-nieuwe-patinten-met-coronavirus-in-st-jansdal

Nieuwe besmettingen corona in ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk
PUTTEN In ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk, waar ook veel Puttenaren komen, zijn woensdag vier nieuwe patiënten
positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na
beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten […]

  https://deputtenaer.nl/lokaal/zorg/nieuwe-besmettingen-corona-ziekenhuis-sint-jansdal-harderwijk-690265
Views: 169

Nieuwe coronabesmettingen in ziekenhuis St Jansdal
Harderwijk - In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus.
Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66909346/nieuwe-coronabesmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal.html
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Meer besmettingen in St Jansdal
Ely Hackmann
HARDERWIJK – In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
coronavirus. Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook
hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de GGD
verdere […]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/142960/meer-besmettingen-in-st-jansdal/  Views: 1.130

Nieuwe coronabesmettingen in ziekenhuis St Jansdal
Harderwijk - In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
coronavirus. Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan.
Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de
GGD verdere acties […]

  https://flevopost.nl/artikel/1090518/nieuwe-coronabesmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal.html  Views: 534

Vier nieuwe patiënten met coronavirus in St Jansdal
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus. Dat meldt het
ziekenhuis, waar ook inwoners van Flevoland worden behandeld. Volgens het ziekenhuis zijn twee patiënten opgenomen
en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Vanwege de nieuwe gevallen volgt ook een nieuw […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/vier-nieuwe-patienten-met-coronavirus-in-st-jansdal/3422374

Nieuwe Corona besmettingen in Ziekenhuis St Jansdal
Nijkerk - In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus
(SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier
volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66908948/nieuwe-corona-besmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal.html

Nieuwe Corona besmettingen in Ziekenhuis St Jansdal
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS-
CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een
nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de GGD verdere acties.

  https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2183352/nieuwe-corona-besmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal

Corona-update: Ruim 500 besmettingen in Nederland en petitie om school te sluiten
in Zwolle
Nicolai Lensen
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs. Twee van de zes patiënten zitten in
isolatie in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. De overige gevallen zijn thuis in quarantaine geplaatst. Bij
een inwoner van Nijkerk is het corona-virus vastgesteld. Dat laat de gemeente weten. De patiënt is in een
gebied geweest waar corona […]

  https://www.tubantia.nl/zwolle/corona-update-ruim-500-besmettingen-in-nederland-en-petitie-om-school-te-sluiten-in-
zwolle%7Ea58ba788/
Views: 5.121

Corona-update: Ruim 500 besmettingen in Nederland en petitie om school te sluiten
in Zwolle
Nicolai Lensen
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs. Twee van de zes patiënten zitten in
isolatie in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. De overige gevallen zijn thuis in quarantaine geplaatst. Bij
een inwoner van Nijkerk is het corona-virus vastgesteld. Dat laat de gemeente weten. De patiënt is in een
gebied geweest waar corona […]

  https://www.ad.nl/zwolle/corona-update-ruim-500-besmettingen-in-nederland-en-petitie-om-school-te-sluiten-in-
zwolle%7Ea58ba788/
Views: 29.843
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https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/142960/meer-besmettingen-in-st-jansdal/
https://flevopost.nl/artikel/1090518/nieuwe-coronabesmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal.html
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/vier-nieuwe-patienten-met-coronavirus-in-st-jansdal/3422374
https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/66908948/nieuwe-corona-besmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal.html
https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2183352/nieuwe-corona-besmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal
https://www.tubantia.nl/zwolle/corona-update-ruim-500-besmettingen-in-nederland-en-petitie-om-school-te-sluiten-in-zwolle%257Ea58ba788/
https://www.ad.nl/zwolle/corona-update-ruim-500-besmettingen-in-nederland-en-petitie-om-school-te-sluiten-in-zwolle%257Ea58ba788/


Nog twee inwoners gemeente Nunspeet besmet met coronavirus
Nunspeet - Bij nog twee inwoners van de gemeente Nunspeet is besmetting met het coronavirus (CO-VID-19)
vastgesteld. Eén patiënt zit in thuisisolatie, de andere verblijft in isolatie in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. De
gemeente Nunspeet telt nu 3 besmettingen. Lees verder...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66908462/nog-twee-inwoners-gemeente-nunspeet-besmet-met-
coronavirus.html

Nieuwe Corona besmettingen in Ziekenhuis St Jansdal
Aalt Guliker
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
coronavirus (SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar
huis gegaan. Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de
thuispatiënten neemt de GGD verdere acties […]

  https://www.nijkerkerveen.org/nieuwe-corona-besmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal/

Tweede coronapatiënt in Apeldoorn, in totaal zes nieuwe besmettingen op de Veluwe
Paul Hartman
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs. Twee van de zes patiënten zitten in
isolatie in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. De overige gevallen zijn thuis in quarantaine geplaatst.

  https://www.destentor.nl/apeldoorn/tweede-coronapatient-in-apeldoorn-in-totaal-zes-nieuwe-besmettingen-op-de-
veluwe~a4b9c433/
Views: 3.513

Tweede coronapatiënt in Apeldoorn, in totaal zes nieuwe besmettingen op de Veluwe
Paul Hartman
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs.  Twee van de zes patiënten zitten in
isolatie in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. ‘Andere patiënten die in contact zijn geweest met de
coronagevallen worden geïsoleerd verpleegd en nauwkeurig gecontroleerd op ziekteverschijnselen’, meldt
het St Jansdal in een persbericht

  https://www.tubantia.nl/apeldoorn/tweede-coronapatient-in-apeldoorn-in-totaal-zes-nieuwe-besmettingen-op-de-
veluwe%7Ea4b9c433/
Views: 5.121

Tweede coronapatiënt in Apeldoorn, in totaal zes nieuwe besmettingen op de Veluwe
Paul Hartman
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs.  Twee van de zes patiënten zitten in
isolatie in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. De overige gevallen zijn thuis in quarantaine geplaatst. 

  https://www.ad.nl/apeldoorn/tweede-coronapatient-in-apeldoorn-in-totaal-zes-nieuwe-besmettingen-op-de-
veluwe%7Ea4b9c433/
Views: 29.843

Tweede besmetting coronavirus in Harderwijk
[…] rijksoverheid.nl/coronavirus (informatie van de rijksoverheid) www.rivm.nl (informatie van het RIVM)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal) Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 -
1351. Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord
wordt.

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/tweede-besmetting-coronavirus-in-harderwijk_36173.html

Nog twee inwoners gemeente Nunspeet besmet met coronavirus
[…] Eén patiënt zit in thuisisolatie, de andere verblijft in isolatie in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. De gemeente
Nunspeet telt nu 3 besmettingen. GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt met wie de patiënten contact heeft ge-
had (contactonderzoek). Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij

  https://www.nunspeet.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nog-twee-inwoners-gemeente-nunspeet-besmet-met-coronavirus
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66908462/nog-twee-inwoners-gemeente-nunspeet-besmet-met-coronavirus.html
https://www.nijkerkerveen.org/nieuwe-corona-besmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/tweede-coronapatient-in-apeldoorn-in-totaal-zes-nieuwe-besmettingen-op-de-veluwe~a4b9c433/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/tweede-coronapatient-in-apeldoorn-in-totaal-zes-nieuwe-besmettingen-op-de-veluwe%257Ea4b9c433/
https://www.ad.nl/apeldoorn/tweede-coronapatient-in-apeldoorn-in-totaal-zes-nieuwe-besmettingen-op-de-veluwe%257Ea4b9c433/
https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/tweede-besmetting-coronavirus-in-harderwijk_36173.html
https://www.nunspeet.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nog-twee-inwoners-gemeente-nunspeet-besmet-met-coronavirus
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