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Veluwe en Flevoland eren helden in de zorg

Teake Dijkstra
01/04/2020
19:00
[…] Het is een initiatief van de Stichting Vrienden van het St Jansdal, in eerste instantie voor het personeel in
11 uur geleden het ziekenhuis in Harderwijk, maar zeker ook bedoeld voor al die mensen die zich inzetten voor de zorg,
thuis en en in instellingen, zegt Eddy Vlijm. In de appgroep De directeur van het bedrijf Hellebrekers in
Nunspeet is voorzitter van d


NEUTRAAL

https://www.destentor.nl/harderwijk/veluwe-en-flevoland-eren-helden-in-de-zorg~a61e2deb/

Views: 3.450

'Lelystedelingen gaan goed om met richtlijnen RIVM'

01/04/2020
[…] Groot respect ‘Ik heb daar groot respect voor. Net als voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn. Ik ben
18:21
vorige week op bezoek geweest op de corona-afdeling van St Jansdal in Harderwijk. De inzet van de
12 uur geleden medewerkers daar, van schoonmaak tot tot verpleging tot directie, is gigantisch. Zo is er een speciale kamer
ingericht waar mensen toch […]


NEUTRAAL

https://flevopost.nl/artikel/1095230/lelystedelingen-gaan-goed-om-met-richtlijnen-rivm.html

Views: 517

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 17 april

01/04/2020
Harderwijk - Het afschalen van de geplande operaties en polibezoeken dat tot 10 april van toepassing was is verlengd t/m
17:19
vrijdag 17 april. Dit betekent dat alle niet-spoedeisende, geplande ingrepen tot 17 april verzet of geannuleerd moeten
13 uur geleden worden op de locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Het gaat...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67389411/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-aftot-17-april.html

NEUTRAAL

Deel ziekenhuis omgebouwd voor coronapatiënten

01/04/2020
Een leegstaand deel van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad wordt momenteel omgebouwd tot tijdelijke zorglocatie voor
15:27
herstellende coronapatiënten. De plek is volgens de GGD op zijn vroegst eind van deze week operationeel en biedt dan
15 uur geleden plek aan 66 patiënten. De locatie zal gebruikt worden voor mensen die voldoende opgeknapt zijn van het virus […]


NEUTRAAL

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/deel-ziekenhuis-omgebouwd-voor-coronapatienten/3448660

GGD en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland openen extra tijdelijke Zorghotels

01/04/2020
[…] Bovenop vergelijkbare zorghotels die ziekenhuizen en zorginstellingen al gebruiken. Zoals het St. Jansdal in
12:53
Harderwijk die De Klimop als zorghotel heeft ingericht en de Dillenburg in Ermelo. De GGD en VNOG hebben de
17 uur geleden inrichting van de twee zorghotels voorbereid. De uitvoering wordt geregeld via een of meerdere zorgaanbieders […]
 https://brummen.nieuws.nl/nieuws/17070/ggd-en-veiligheidsregio-noord-en-oost-gelderland-openen-extra-tijdelijkezorghotels/
Views: 1.087

NEUTRAAL

Eerste coronapatiÃ«nten ziekenhuis St Jansdal naar revalidatiecentrum Klimop (De

Stentor Veluwe)
01/04/2020
09:18
Vijf coronapatiÃ«nten van ziekenhuis St Jansdal hebben een plek gekregen op een verdieping van revalidatiecentrum
21 uur geleden Klimop van Zorggroep Noordwest Veluwe.


NEUTRAAL

31/03/2020
23:13
1 dag geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25398987

Dit is Flevoland nieuws van 31-03-2020 [video]
Lelystad - Magazine met nieuws, sport en achtergronden. Met informatie over Lelystad Airport, corona op Urk, stichting
AAP, zorglocatie St Jansdal, steun voor zorgpersoneel, vliegveldrestaurant Flantuas en de knuffelberenactie.


https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67368894/dit-is-flevoland-nieuws-van-31-03-2020-video.html
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Tijdelijke opvang coronapatiÃ«nten in leegstaand deel ziekenhuis St Jansdal in
Lelystad (De Stentor Flevoland)
In een leegstaand gedeelte van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad komt een tijdelijke zorglocatie voor herstellende
coronapatiÃ«nten. De locatie wordt volgens de GGD ingericht voor 70 patiÃ«nten en kan vermoedelijk vanaf het eind van
deze week worden gebruikt.
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31/03/2020
21:36
1 dag geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25397784

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 17 april
Harderwijk/ Lelystad - Het afschalen van de geplande operaties en polibezoeken in ziekenhuis St Jansdal, wat tot
10 april van toepassing zou zijn, is dinsdag verlengd tot en met vrijdag 17 april. Dit betekent dat alle nietspoedeisende, geplande ingrepen tot 17 april helaas verzet of geannuleerd moeten worden op de locaties
Harderwijk, Lelystad, […]


https://flevopost.nl/artikel/1094991/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-af-tot-17-april.html

Views: 516
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Ziekenhuis St Jansdal schrapt geplande niet-spoedeisende ingrepen tot 17 april
Ingrid Willems

Ziekenhuis St Jansdal schrapt in verband met het coronavirus geplande niet spoed-eisende ingrepen en
polibezoeken tot en met vrijdag 17 april. Dit betekent dat deze afspraken verzet of geannuleerd worden op
de locaties Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Tot dusverre gold die periode tot 10 april. Het
gaat hierbij om geplande […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-schrapt-geplande-niet-spoedeisende-ingrepen-tot-17april~a73b0433/
Views: 3.459
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St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af
Ely Hackmann

[…] St Jansdal blijft streven naar een zo klein mogelijk aantal bezoekers om uzelf en anderen te beschermen tegen
het coronavirus. Er geldt een uitzondering voor hulpbehoevenden […] Volg www.stjansdal.nl/corona of de social
media kanalen van het ziekenhuis voor het laatste nieuws.


https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143866/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-af/

Views: 1.336
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Eerste coronapatiënten ziekenhuis St Jansdal naar revalidatiecentrum Klimop
Vijf coronapatiënten van ziekenhuis St Jansdal hebben een plek gekregen op een verdieping van revalidatiecentrum
Klimop van Zorggroep Noordwest Veluwe.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2228340/eerste-coronapatienten-ziekenhuis-st-jansdal-naarrevalidatiecentrum-klimop

Eerste coronapatiënten ziekenhuis St Jansdal naar revalidatiecentrum Klimop
Hemmy van Reenen

Vijf coronapatiënten van ziekenhuis St Jansdal hebben een plek gekregen op een verdieping van
revalidatiecentrum Klimop van Zorggroep Noordwest Veluwe. Het zijn coronapatiënten die geen intensieve
zorg meer nodig hebben, daarom wil ziekenhuis St Jansdal het liefst dat ze geen ziekenhuisbed meer in
gebruik nemen. Zorggroep Noordwest Veluwe heeft […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/eerste-coronapatienten-ziekenhuis-st-jansdal-naar-revalidatiecentrumklimop~a09a86be/
Views: 3.459
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Tweede huisartsenpost in Harderwijk voor controle mogelijke coronapatiënten
Ingrid Willems

[…] Het verzorgingsgebied valt hoegenaamd samen met dat van ziekenhuis St Jansdal op de Veluwe en
Zeewolde; ruim 150.000 patiënten.

 https://www.destentor.nl/veluwe/tweede-huisartsenpost-in-harderwijk-voor-controle-mogelijkecoronapatienten~a1229acc/
Views: 3.459
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Extra tijdelijke zorghotels voor (corona)patiënten die niet naar huis kunnen
[…] Bovenop vergelijkbare zorghotels die ziekenhuizen en zorginstellingen al gebruiken. Zoals het St. Jansdal in
Harderwijk die De Klimop als zorghotel heeft ingericht en de Dillenburg in Ermelo. De GGD en VNOG hebben de inrichting
van de twee zorghotels voorbereid. De uitvoering wordt geregeld via een of meerdere zorgaanbieders […]
 https://drimble.nl/regio/gelderland/apeldoorn/67358684/extra-tijdelijke-zorghotels-voor-coronapatienten-die-niet-naarhuis-kunnen.html

Extra tijdelijke zorghotels voor (corona)patiënten die niet naar huis kunnen
[…] Bovenop vergelijkbare zorghotels die ziekenhuizen en zorginstellingen al gebruiken. Zoals het St. Jansdal in
Harderwijk die De Klimop als zorghotel heeft ingericht en de Dillenburg in Ermelo. De GGD en VNOG hebben de inrichting
van de twee zorghotels voorbereid. De uitvoering wordt geregeld via een of meerdere zorgaanbieders […]
 https://drimble.nl/regio/gelderland/zutphen/67358686/extra-tijdelijke-zorghotels-voor-coronapatienten-die-niet-naarhuis-kunnen.html

Extra tijdelijke zorghotels voor (corona)patiënten die niet naar huis kunnen
[…] Bovenop vergelijkbare zorghotels die ziekenhuizen en zorginstellingen al gebruiken. Zoals het St. Jansdal in
Harderwijk die De Klimop als zorghotel heeft ingericht en de Dillenburg in Ermelo. De GGD en VNOG hebben de inrichting
van de twee zorghotels voorbereid. De uitvoering wordt geregeld via een of meerdere zorgaanbieders […]
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67358685/extra-tijdelijke-zorghotels-voor-coronapatienten-die-nietnaar-huis-kunnen.html

Tijdelijke opvang coronapatiënten in leegstaand deel ziekenhuis St Jansdal in
Lelystad
Lelystad - In een leegstaand gedeelte van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad komt een tijdelijke zorglocatie voor
herstellende coronapatiënten. De locatie wordt volgens de GGD ingericht voor 70 patiënten en kan vermoedelijk vanaf
het eind van deze week worden gebruikt.
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67357594/tijdelijke-opvang-coronapatienten-in-leegstaand-deel-ziekenhuis-stjansdal-in-lelystad.html

NEUTRAAL

31/03/2020
14:56
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

31/03/2020
14:54
2 dagen
geleden

Tijdelijke opvang coronapatiënten in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad
Lelystad - In een leegstaand gedeelte van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad komt een tijdelijke zorglocatie voor
herstellende corona-patiënten. De locatie wordt volgens de GGD ingericht voor 70 patiënten en kan vermoedelijk vanaf
het eind van deze week gebruikt worden.
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67356894/tijdelijke-opvang-coronapatienten-in-ziekenhuis-st-jansdal-inlelystad.html

Tijdelijke opvang coronapatiënten in leegstaand deel ziekenhuis St Jansdal in
Lelystad
Jasper van Loo

In een leegstaand gedeelte van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad komt een tijdelijke zorglocatie
voor herstellende coronapatiënten. De locatie wordt volgens de GGD ingericht voor 70 patiënten en kan
vermoedelijk vanaf het eind van deze week worden gebruikt. De zogeheten Covid19-units worden gemaakt
voor patiënten die na corona-infectie […]
 https://www.ad.nl/flevoland/tijdelijke-opvang-coronapatienten-in-leegstaand-deel-ziekenhuis-st-jansdal-inlelystad%7Ea6f458a3/
Views: 29.628
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Tijdelijke opvang coronapatiënten in leegstaand deel ziekenhuis St Jansdal in
Lelystad
Jasper van Loo

In een leegstaand gedeelte van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad komt een tijdelijke zorglocatie voor
herstellende coronapatiënten. De locatie wordt volgens de GGD ingericht voor 70 patiënten en kan
vermoedelijk vanaf het eind van deze week worden gebruikt. De zogeheten Covid19-units worden gemaakt
voor patiënten die na corona-infectie geen
 https://www.destentor.nl/lelystad/tijdelijke-opvang-coronapatienten-in-leegstaand-deel-ziekenhuis-st-jansdal-inlelystad~a6f458a3/
Views: 3.459
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Tijdelijke opvang coronapatiënten in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad
Jasper van Loo

In een leegstaand gedeelte van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad komt een tijdelijke zorglocatie voor
herstellende corona-patiënten. De locatie wordt volgens de GGD ingericht voor 70 patiënten en kan
vermoedelijk vanaf het eind van deze week gebruikt worden. De zogeheten Covid19-units worden gemaakt
voor patiënten die na corona-infectie […]


https://www.destentor.nl/lelystad/tijdelijke-opvang-coronapatienten-in-ziekenhuis-st-jansdal-in-lelystad~a6f458a3/

Views: 3.459
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Posters om zorgpersoneel te steunen [video]
Omroep Flevoland | Video plaatste op 31 maart 2020 het volgende bericht op hun website: 'Posters om zorgpersoneel te
steunen [video]. Stichting Vrienden van St Jansdal heeft speciale posters laten drukken.'


https://drimble.nl/regio/flevoland/67356674/posters-om-zorgpersoneel-te-steunen-video.html

Eerste coronapatiënten ziekenhuis St Jansdal naar revalidatiecentrum Klimop
De Stentor Veluwe

Vijf coronapatiënten van ziekenhuis St Jansdal hebben een plek gekregen op een verdieping van revalidatiecentrum
Klimop van Zorggroep Noordwest Veluwe.


https://hattem.nieuws.nl/knipsels/27043/eerste-coronapatienten-ziekenhuis-st-jansdal-naar-revalidatiecentrum-klimop/

Views: 1.336
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Tweede huisartsenpost Medicamus klaar voor gebruik
[…] Beide regionale huisartsenposten bevinden zich op het terrein van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, nabij de
Spoedeisende Hulp (SEH). Huisartsen zijn de eerste schakel in alle zorg rondom deze pandemie. “De situatie is nog
altijd onder controle”, verduidelijkt directeur Roland Ekkelenkamp van Medicamus. “Een crisisteam bestaande uit
acht
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https://putten.nieuws.nl/lokaal/11445/tweede-huisartsenpost-medicamus-klaar-voor-gebruik/

Views: 1.105

LMSB
Nou op het overzicht van het RIVM zie je toch wel dat er in Ermelo en Nunspeet meer gevallen zijn dan in Harderwijk. En
als al die andere dorpen ook hier naar het St. Jansdal moeten zit het al snel vol lijkt mij. Isala in Zwolle zit ook al te vol.


http://www.zwangerschapspagina.nl/threads/corona-nieuws-deel-3.703157/page-80#post-22923260

Views: 177

Nieuws - Deel ziekenhuis omgebouwd voor coronapatiënten - Omroep Flevoland
Een leegstaand deel van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad wordt momenteel omgebouwd tot tijdelijke zorglocatie voor
herstellende coronapatiënten. De plek is volgens de GGD op zijn vroegst eind van deze week operationeel en biedt dan
plek aan 70 patiënten.
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2227670/nieuws-deel-ziekenhuis-omgebouwd-voor-coronapatienten-omroepflevoland
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St Jansdal Lelystad wordt tijdelijke zorglocatie voor corona patiënten in herstelfase
Lelystad - In een leegstaand deel van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad worden momenteel voorbereidingen
getroffen voor een tijdelijke zorglocatie voor herstellende corona-patiënten. In Emmeloord staan in het
voormalige Dr. Jansencentrum al 24 bedden gereed voor opname van patiënten. Dit kan per direct met nog
eens 30 bedden worden opgeschaald […]
 https://flevopost.nl/artikel/1094783/st-jansdal-lelystad-wordt-tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten-inherstelfase.html
Views: 516
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St Jansdal Lelystad wordt tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten
Lelystad - In een leegstaand deel van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad worden momenteel voorbereidingen
getroffen voor een tijdelijke zorglocatie voor herstellende corona-patiënten. Gefaseerd verlopen In Emmeloord
staan in een dergelijke locatie al 24 bedden gereed voor eventuele opname van patiënten. Mocht het
beschikbaar stellen van extra […]


https://flevopost.nl/artikel/1094783/st-jansdal-lelystad-wordt-tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten.html

Views: 529
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Topvrouw St Jansdal Harderwijk verdient duimpjes en hartjes met bezoek aan
werkvloer (De Stentor Veluwe)
Het verschil tussen binnen en buiten een ziekenhuis is momenteel bijna niet te bevatten. Dat concludeert Relinde Weil,
voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, na een dagje meelopen op de afdelingen
waar corona-patiÃ«nten verpleegd worden.
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2 dagen
geleden

Geplande operaties St Jansdal op lange baan geschoven
Het St Jansdal ziekenhuis verzet of annuleert alle niet-spoedeisende, geplande ingrepen tot 17 april op de locaties
Lelystad, Dronten, Harderwijk, Nijkerk en Putten. Het ziekenhuis wil zoveel mogelijk IC bedden vrij houden voor patiënten
die besmet zijn met het coronavirus. Daarom worden geplande operaties, scopieën en afspraken op de poli’s […]
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http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25395993

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/geplande-operaties-st-jansdal-op-lange-baan-geschoven/3447768

Topvrouw St Jansdal Harderwijk verdient duimpjes en hartjes met bezoek aan
werkvloer
Het verschil tussen binnen en buiten een ziekenhuis is momenteel bijna niet te bevatten. Dat concludeert Relinde Weil,
voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, na een dagje meelopen op de afdelingen
waar corona-patiënten verpleegd worden.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2226650/topvrouw-st-jansdal-harderwijk-verdient-duimpjes-en-hartjesmet-bezoek-aan-werkvloer
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Topvrouw St Jansdal Harderwijk verdient duimpjes en hartjes met bezoek aan
werkvloer
Johannes Rutgers

Het verschil tussen binnen en buiten een ziekenhuis is momenteel bijna niet te bevatten. Dat concludeert
Relinde Weil, voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, na een dagje
meelopen op de afdelingen waar corona-patiënten verpleegd worden. Weil wilde zelf ervaren wat het virus dat
Nederland in zijn greep […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/topvrouw-st-jansdal-harderwijk-verdient-duimpjes-en-hartjes-met-bezoek-aanwerkvloer~a7f1c9a9/
Views: 3.456
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Topvrouw St Jansdal Harderwijk verdient duimpjes en hartjes met bezoek aan
werkvloer
De Stentor Veluwe

Het verschil tussen binnen en buiten een ziekenhuis is momenteel bijna niet te bevatten. Dat concludeert Relinde Weil,
voorzitter van de raad van bestuur van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, na een dagje meelopen op de afdelingen
waar corona-patiënten verpleegd worden.
 https://heerde.nieuws.nl/knipsels/37994/topvrouw-st-jansdal-harderwijk-verdient-duimpjes-en-hartjes-met-bezoek-aanwerkvloer/
Views: 1.108
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Leegstaand verzorgingstehuis wordt tijdelijk noodhospitaal
Zorggroep Noordwest Veluwe schiet ziekenhuis St Jansdal te hulp. Binnen een week wordt het leegstaande
verzorgingstehuis Dillenburg omgetoverd tot noodhospitaal. Door de omvang die de coronacrisis in Nederland
heeft aangenomen, liggen de ziekenhuizen overvol en stijgt de vraag naar ziekenhuisbedden per dag. Om de
ziekenhuizen in onze omgeving te […]
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‘Harderwijk is rijk aan initiatieven uit de samenleving’
[…] Horecamedewerkers van restaurant Basiliek maken opkikkertjes voor de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis
en doen boodschappen voor diegenen die het zelf niet meer kunnen. De bewoners en medewerkers van de Zorggroep
Noord West Veluwe werden verrast met een lekkernij van ‘t Nonnetje. Maatschappelijke organisaties, stichtingen, kerken
en […]
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https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/harderwijk-is-rijk-aan-initiatieven-uit-de-samenleving_36335.html

Fontanusplein 1: Blijf zoveel mogelijk thuis (De Puttenaer)
Uit `De Puttenaer` van vorige week: ,,Wij doen wat nodig is. En dat is niet altijd gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik dit kan
en mag doen. Ik houd van mijn werk`, aldus de dertigjarige Sanne Streefkerk, woonachtig in Putten en verpleegkundige
op de longafdeling van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.


27/03/2020
19:00
5 dagen
geleden

https://www.ivvd.nl/leegstaand-verzorgingstehuis-wordt-tijdelijk-noodhospitaal/

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25392203

Handen desinfecteren, mondkapje op, pas dan mag je door de deur van de
coronaspoedpost in Apeldoorn
Ingrid Willems

[…] Met de opening van de coronapost, is die 24 uur per dag aanwezig. Apeldoorn is niet de eerste stad met
een dergelijke spoedpost. Zo plaatsten het St Jansdal en huisartsencoöperatie Medicamus Harderwijk een
noodtent om te voorkomen dat ‘normale’ patiënten en medewerkers in aanraking komen met mensen die
mogelijk zijn besmet met het […]
 https://www.ad.nl/apeldoorn/handen-desinfecteren-mondkapje-op-pas-dan-mag-je-door-de-deur-van-decoronaspoedpost-in-apeldoorn%7Ead7ebec8/

Views: 29.248
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Handen desinfecteren, mondkapje op, pas dan mag je door de deur van de
coronaspoedpost in Apeldoorn
Ingrid Willems

[…] Met de opening van de coronapost, is die 24 uur per dag aanwezig. Apeldoorn is niet de eerste stad met
een dergelijke spoedpost. Zo plaatsten het St Jansdal en huisartsencoöperatie Medicamus Harderwijk een
noodtent om te voorkomen dat ‘normale’ patiënten en medewerkers in aanraking komen met mensen die
mogelijk zijn besmet met het […]
 https://www.tubantia.nl/apeldoorn/handen-desinfecteren-mondkapje-op-pas-dan-mag-je-door-de-deur-van-decoronaspoedpost-in-apeldoorn%7Ead7ebec8/
Views: 5.229
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Handen desinfecteren, mondkapje op, pas dan mag je door de deur van de
coronaspoedpost in Apeldoorn
Ingrid Willems

[…] Met de opening van de coronapost, is die 24 uur per dag aanwezig. Apeldoorn is niet de eerste stad met
een dergelijke spoedpost. Zo plaatsten het St Jansdal en huisartsencoöperatie Medicamus Harderwijk een
noodtent om te voorkomen dat ‘normale’ patiënten en medewerkers in aanraking komen met mensen die
mogelijk zijn besmet met het […]
 https://www.destentor.nl/apeldoorn/handen-desinfecteren-mondkapje-op-pas-dan-mag-je-door-de-deur-van-decoronaspoedpost-in-apeldoorn~ad7ebec8/

Views: 3.411

NEUTRAAL

27/03/2020
17:36
5 dagen
geleden

IC-bedden St Jansdal bijna vol, patiënt overgebracht
Jij Wel Dan

Een patiënt die op de Intensive Care van het St Jansdal in Harderwijk lag is vrijdag overgebracht naar een ander
ziekenhuis. In Harderwijk zijn 15 IC-bedden en het ziekenhuis wil één bed vrij houden voor spoedgevallen. Inmiddels
liggen 14 bedden vol en daarom is uitgeweken naar een ande ...
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IC-bedden St Jansdal bijna vol, patiënt overgebracht
Een patiënt die op de Intensive Care van het St Jansdal in Harderwijk lag is vrijdag overgebracht naar een ander
ziekenhuis. In Harderwijk zijn 15 IC-bedden en het ziekenhuis wil één bed vrij houden voor spoedgevallen. Inmiddels
liggen 14 bedden vol en daarom is uitgeweken naar een ander ziekenhuis. Volgens een woordvoerder wordt landelijk […]


NEUTRAAL

27/03/2020
16:50
6 dagen
geleden

NEUTRAAL

27/03/2020
16:14
6 dagen
geleden

https://www.nieuwskoerier.nl/news/637563-ic-bedden-st-jansdal-bijna-vol-patient-overgebracht

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ic-bedden-st-jansdal-bijna-vol-patient-overgebracht/3443146

IC-bedden St Jansdal bijna vol, patiënt overgebracht
Harderwijk - Een patiënt die op de Intensive Care van het St Jansdal in Harderwijk lag is vrijdag overgebracht naar een
ander ziekenhuis. In Harderwijk z...


https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67286086/ic-bedden-st-jansdal-bijna-vol-patient-overgebracht.html

Eerste coronapatiënten aangekomen in Dokter Jansencentrum
[…] Andere locaties Andere locaties voor een tijdelijke verpleegafdeling in de regio worden nog onderzocht.
Mogelijk dat een vleugel van het St Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere worden
er mogelijkheden verkend.


https://denoordoostpolder.nl/artikel/1094298/eerste-coronapatienten-aangekomen-in-dokter-jansencentrum.html

Views: 487
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Eerste coronapatiënten aangekomen in Dokter Jansencentrum
[…] Andere locaties Andere locaties voor een tijdelijke verpleegafdeling in de regio worden nog onderzocht.
Mogelijk dat een vleugel van het St Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere worden
er mogelijkheden verkend.


https://flevopost.nl/artikel/1094298/eerste-coronapatienten-aangekomen-in-dokter-jansencentrum.html

Views: 519

NEUTRAAL

27/03/2020
10:58
6 dagen
geleden

LIVEBLOG | St. Jansdal zoekt verpleegkundigen, SIRE komt met speciale
coronacampagne
OmroepGelderland.nl

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In ons land zijn er 434 patiÃ«nten overleden en 7431 positieve tests,
waarvan 822 in onze pro...
 http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/liveblog-st-jansdal-zoekt-verpleegkundigen-sire-komt-met-specialecoronacampagne
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Leegstaand verzorgingstehuis wordt noodhospitaal | NU - Het laatste nieuws het
eerst op NU.nl - NU.n
Verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo schiet ziekenhuis St Jansdal te hulp. Binnen een week wordt het leegstaande
pand omgetoverd tot noodhospitaal.
 https://www.oozo.nl/nieuws/ermelo/2220193/leegstaand-verzorgingstehuis-wordt-noodhospitaal-nu-het-laatste-nieuwshet-eerst-op-nu-nl-nu-n

LIVEBLOG | St Jansdal zoekt verpleegkundigen, SIRE komt met campagne #DASLIEF
ARNHEM - Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In ons land zijn er 434 patiënten overleden en 7431 positieve
tests, waarvan 822 in onze provincie. Volg ons liveblog hieronder voor alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.
 http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/liveblog-st-jansdal-zoekt-verpleegkundigen-sire-komt-met-campagnedaslief/3442234

LIVEBLOG | St Jansdal zoekt verpleegkundigen, SIRE komt met campagne #DASLIEF
ARNHEM - Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In ons land zijn er 434 patiënten overleden en 7431
positieve tests, waarvan 822 in onze provincie. Volg ons liveblog hieronder voor alle ontwikkelingen rondom
het coronavirus.
 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441830/LIVEBLOG-St-Jansdal-zoekt-verpleegkundigen-SIRE-komt-metcampagne-DASLIEF

Views: 5.062
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6 dagen
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Ven1972
Update via NU.nl: Verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo schiet ziekenhuis St Jansdal te hulp. Binnen een week wordt
het leegstaande pand omgetoverd tot noodhospitaal. Mooi zo dat het kan!


http://forum.fok.nl/topic/2545483/2/

Views: 149

Video | Leegstaand verzorgingstehuis omgetoverd tot noodhospitaal
Ermelo - Verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo schiet ziekenhuis St Jansdal te hulp. Binnen een week wordt het
leegstaande pand omgetoverd tot noodhospitaal...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67264616/video-leegstaand-verzorgingstehuis-omgetoverd-totnoodhospitaal.html

Video | Leegstaand verzorgingstehuis omgetoverd tot noodhospitaal
NU.nl

Verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo schiet ziekenhuis St Jansdal te hulp. Binnen een week wordt het
leegstaande pand omgetoverd tot noodhospitaal.

 https://www.stadindex.nl/ermelo/2498182-lukt-deze-spoedklus-binnen-een-week-een-leeg-verzorgingshuis-in-ermeloombouwen-tot-hospitaal

NEUTRAAL
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6 dagen
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Geplande ingrepen in ziekenhuis verzet tot 11 april
Het Kontakt Harderwijk

Harderwijk - Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiÃ«nten met het coronavirus. Zij
gaan een beroep o...
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26/03/2020
15:27
7 dagen
geleden

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/geplande-ingrepen-in-ziekenhuis-verzet-tot-11-april

Geplande ingrepen in ziekenhuis verzet tot 11 april
Harderwijk - Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het
coronavirus. Zij gaan een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis verwacht naar
aanleiding van het landelijk beeld komende week meer opnames op de isolatieafdelingen en de Intensive Care
(IC) […]


https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/965284/geplande-ingrepen-in-ziekenhuis-verzet-tot-11-april-

Berichten

NEUTRAAL

26/03/2020
12:00
7 dagen
geleden

9

St Jansdal schort niet-spoedeisende ingrepen op
BIDDINGHUIZEN - Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het coronavirus.
Zij gaan naar verwachting een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis verwacht naar
aanleiding van het landelijk beeld komende week meer opnames op de isolatieafdelingen en de Intensive Care.


NEUTRAAL

26/03/2020
08:20
7 dagen
geleden

https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/biddinghuizen/2218401/st-jansdal-schort-niet-spoedeisende-ingrepen-op

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 11 april
Harderwijk / Lelystad - St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het
coronavirus. Zij gaan een beroep op het ziekenhuis doen voor […] Volg www.stjansdal.nl/corona of de social
media kanalen van het ziekenhuis voor het laatste nieuws.


https://flevopost.nl/artikel/1093809/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-af-tot-11-april.html

Views: 531

NEUTRAAL
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7 dagen
geleden

Lukt deze spoedklus? Binnen een week een leeg bejaardenhuis in Ermelo ombouwen
tot hospitaal (De Stentor Veluwe)
Met een ploeg van veertig mensen wordt keihard gewerkt om het leegstaande verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo
om te bouwen tot noodhospitaal, waar volgende week patiÃ«nten van ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk worden
opgenomen.


NEUTRAAL

26/03/2020
07:00
7 dagen
geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25385150

Lukt deze spoedklus? Binnen een week een leeg bejaardenhuis in Ermelo ombouwen
tot hospitaal - De St
Met een ploeg van veertig mensen wordt keihard gewerkt om het leegstaande verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo
om te bouwen tot noodhospitaal, waar volgende week patiënten van ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk worden
opgenomen.
 https://www.oozo.nl/nieuws/ermelo/2217647/lukt-deze-spoedklus-binnen-een-week-een-leeg-bejaardenhuis-in-ermeloombouwen-tot-hospitaal-de-st

NEUTRAAL

26/03/2020
07:00
7 dagen
geleden

Lukt deze spoedklus? Binnen een week een leeg bejaardenhuis in Ermelo ombouwen
tot hospitaal
Hemmy van Reenen

[…] keihard gewerkt om het leegstaande verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo om te bouwen tot
noodhospitaal, waar volgende week patiënten van ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk worden opgenomen.
Het is een logistieke operatie die er niet om liegt, want de meeste van de honderd kamers in het voormalige
bejaardenhuis waren nog niet ontruimd […]
 https://www.destentor.nl/ermelo/lukt-deze-spoedklus-binnen-een-week-een-leeg-bejaardenhuis-in-ermelo-ombouwentot-hospitaal~a3972abc/

Views: 3.424

NEUTRAAL

Video | Leegstaand verzorgingstehuis omgetoverd tot noodhospitaal

NU.nl Algemeen
26/03/2020
00:05
Verzorgingshuis De Dillenburg in Ermelo schiet ziekenhuis St Jansdal te hulp. Binnen een week wordt het leegstaande
1 week geleden pand omgetoverd tot nood...


NEUTRAAL

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/video-leegstaand-verzorgingstehuis-omgetoverd-tot-noodhospitaal

ECLI:NL:RBMNE:2020:1107

26/03/2020
Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 26-03-2020 Datum publicatie 26-03-2020 Zaaknummer
00:00
NL19.13550 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie Eiser
1 week geleden vordert dat aan hem kopieën worden verstrekt van de dossiers van alle patiënten die hij in het verleden als medisch
specialist heeft […]


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1107
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St Jansdal schort niet-spoedeisende ingrepen op

26/03/2020
Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het coronavirus. Zij gaan naar
00:00
verwachting een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis verwacht naar aanleiding van het
1 week geleden landelijk beeld komende week meer opnames op de isolatieafdelingen en de Intensive Care. Om ruimte vrij te maken,


NEGATIEF

https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25622

Ziekenhuis St Jansdal stelt alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april uit (De

Stentor Flevoland)
25/03/2020
22:20
Ziekenhuis St. Jansdal gaat alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april helaas verzetten of annuleren. Hierdoor komen
1 week geleden bedden en handen vrij om de verwachte stroom aan coronapatiÃ«nten op te vangen.


POSITIEF

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25384880

Chefkok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk

25/03/2020
[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis elke avond
21:42
verwennen met een lekker hapje. Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef Yornie van Dijk: 'Het is een klein
1 week geleden Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te drinken, maar ik hoorde dat ze soms […]


POSITIEF

25/03/2020
21:28
1 week geleden

Chefkok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk
Omroep Gelderland

[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis elke
avond verwennen met een lekker hapje. https://gld.nl/ZIko #harderwijk #basiliek #omroepgld


POSITIEF

25/03/2020
21:28
1 week geleden

http://youtube.com/watch?v=AxglQe3SZEE

Views: 38.400

Chefkok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk
Omroep Gelderland

[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis elke
avond verwennen met een lekker hapje.


POSITIEF

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/chefkok-verwent-ziekenhuispersoneel-in-harderwijk/3440577

http://youtube.com/watch?v=AxglQe3SZEE

Views: 38.400

Chefkok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk

25/03/2020
[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis
21:25
elke avond verwennen met een lekker hapje. Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef Yornie van
1 week geleden Dijk: 'Het is een klein Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te drinken,
maar ik hoorde dat ze soms […]


POSITIEF

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441612/Chefkok-verwent-ziekenhuispersoneel-in-Harderwijk

Views: 5.123

Chef-kok verwent ziekenhuispersoneel in Harderwijk

25/03/2020
[…] Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel: de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis
21:25
elke avond verwennen met een lekker hapje. Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef-kok Yornie
1 week geleden van Dijk: 'Het is een klein Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te
drinken, maar ik hoorde dat ze […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441612/Chef-kok-verwent-ziekenhuispersoneel-in-Harderwijk

Views: 5.123

Berichten

NEGATIEF

11

Ziekenhuis St Jansdal stelt alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april uit

Merle Heppenhuis
25/03/2020
21:17
Ziekenhuis St. Jansdal gaat alle niet-spoedeisende ingrepen tot 11 april helaas verzetten of annuleren.
1 week geleden Hierdoor komen bedden en handen vrij om de verwachte stroom aan coronapatiënten op te vangen. Het gaat
om geplande ingrepen op de locaties in Harderwijk, Lelystad, Dronten, Nijkerk en Putten. Het ziekenhuis
verwacht naar aanleiding van het […]


https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-stelt-alle-niet-spoedeisende-ingrepen-tot-11-april-uit~a799a0e3/

Views: 3.442

NEUTRAAL

St Jansdal schrapt alle niet-spoedeisende ingrepen, ook in Dronten

25/03/2020
Dronten - Persbericht ziekenhuis St Jansdal: Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom
20:36
patiënten met het coronavirus. Zij gaan een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis
1 week geleden verwacht naar aanleiding...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67238905/st-jansdal-schrapt-alle-niet-spoedeisende-ingrepen-ook-indronten.html

NEUTRAAL

St Jansdal schrapt alle niet-spoedeisende ingrepen, ook in Dronten - DeDrontenaar.nl

25/03/2020
Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het coronavirus. Zij gaan een
20:22
beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve zorg. Het ziekenhuis verwacht naar aanleiding van het landelijk beeld
1 week geleden komende week meer opnames op de isolatieafdelingen en de Intensive Care (IC).
 https://www.oozo.nl/nieuws/dronten/2217084/st-jansdal-schrapt-alle-niet-spoedeisende-ingrepen-ook-in-drontendedrontenaar-nl

NEUTRAAL

St Jansdal schaalt niet-spoedeisende, geplande ingrepen af tot 11 april

Ely Hackmann
25/03/2020
19:50
HARDERWIJK – Het St Jansdal bereidt zich op allerlei manieren voor op een grote stroom patiënten met het
1 week geleden coronavirus. Zij gaan een beroep op het ziekenhuis doen voor intensieve […] Volg www.stjansdal.nl/corona of de
social media kanalen van het ziekenhuis voor het laatste nieuws.


https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/143656/st-jansdal-schaalt-niet-spoedeisende-geplande-ingrepen-af-tot-11-april/

Views: 1.292

NEUTRAAL

Zapata10

25/03/2020
[…] Ik kreeg toen een dubbele longontsteking terwijl we vlak bij Harderwijk in een vakantiehuisje zaten. In Harderwijk op
19:23
de IC terechtgekomen (Sint Jansdal). Als enige. Mijn vrouw kon toen zonder problemen me laten overplaatsen naar een
1 week geleden ander ziekenhuis dicht bij mijn woonplaats. Geen enkel probleem met capaciteit. En 2017/2018 was een heel zwaar […]


NEUTRAAL

https://www.geenstijl.nl/5152610/live-persco-minpres-rutte-na-crisisberaad/

Geïsoleerde verpleegafdeling in het Dokter Jansencentrum

margot
25/03/2020
18:57
[…] Veiligheidsregio kijkt ook nog naar andere locaties Andere locaties voor een tijdelijke verpleegafdeling in de
1 week geleden regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking
komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke
opvang (dak- en


https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/25617/geisoleerde-verpleegafdeling-in-het-dokter-jansencentrum/

Views: 1.292

NEUTRAAL

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
17:13
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
1 week geleden worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-almere/67234536/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcorona-patienten.html
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Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
17:13
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
1 week geleden worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://drimble.nl/regio/flevoland/urk-noordoostpolder/67234535/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijkezorglocatie-voor-corona-patienten.html

NEUTRAAL

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
17:13
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
1 week geleden worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67234537/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcorona-patienten.html

NEUTRAAL

Tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten in Emmeloord

25/03/2020
[…] Ook wordt gekeken naar andere locaties in Flevoland voor het openen van zorgcentra. Mogelijk komt ook een vleugel
17:09
van het ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad hiervoor in aanmerking. De veiligheidsregio kijkt ook in Almere naar
1 week geleden mogelijkheden voor het verzorgen van coronapatiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben.


http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/tijdelijke-zorglocatie-voor-coronapati%C3%ABnten-in-emmeloord-1.1645342

Views: 329

NEUTRAAL

Tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Dokter Jansencentrum in Emmeloord

Jasper van Loo
25/03/2020
16:57
[…] Het Dokter Jansencentrum in Emmeloord is de eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in
1 week geleden Flevoland. Andere locaties worden nog onderzocht. ‘Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad
hiervoor ook in aanmerking komt’, meldt de Veiligheidsregio. ‘Ook in Almere worden er mogelijkheden
verkend […]
 https://www.ad.nl/flevoland/tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten-in-dokter-jansencentrum-inemmeloord%7Ea64eee55/
Views: 29.564

NEUTRAAL

Nunspeetse coronapatiënt terug uit ziekenhuis: Alles deed me zeer

Johannes Visscher
25/03/2020
16:37
[…] De donderdag erna was ik nog steeds erg ziek en had ik weer telefonisch contact met de huisarts. Zij
1 week geleden besloot mijn longarts in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk in te schakelen. Die longarts adviseerde me
naar het ziekenhuis te sturen. Mijn man heeft me met onze auto gebracht. Onze 21-jarige zoon Peter, die als
enige van onze vier kinderen […]
 https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/nunspeetse-coronapati%C3%ABnt-terug-uit-ziekenhuis-alles-deed-me-zeer1.1645330

Views: 329

NEUTRAAL

Dokter Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in Emmeloord wordt hiervoor gereed gemaakt. Mogelijk ook vleugel St Jansdal Lelystad Andere
15:35
locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St Jansdal in Lelystad hiervoor ook
1 week geleden in aanmerking komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de
maatschappelijke opvang […]
 https://denoordoostpolder.nl/artikel/1093732/dokter-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcoronapatienten.html

Views: 504
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Dokter Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in Emmeloord wordt hiervoor gereed gemaakt. Mogelijk ook vleugel St Jansdal Lelystad Andere
15:35
locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St Jansdal in Lelystad hiervoor ook
1 week geleden in aanmerking komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de
maatschappelijke opvang […]
 https://flevopost.nl/artikel/1093732/dokter-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcoronapatienten.html
Views: 543

NEUTRAAL

Tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in Dokter Jansencentrum in Emmeloord

Jasper van Loo
25/03/2020
15:18
[…] Het Dokter Jansencentrum in Emmeloord is de eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten in
1 week geleden Flevoland. Andere locaties worden nog onderzocht. ‘Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad
hiervoor ook in aanmerking komt’, meldt de Veiligheidsregio. ‘Ook in Almere worden er mogelijkheden
verkend […]

 https://www.destentor.nl/noordoostpolder/tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten-in-dokter-jansencentrum-inemmeloord~a64eee55/

Views: 3.442

NEUTRAAL

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties Andere locaties in de regio
14:49
worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in
1 week geleden Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en
[…]


NEUTRAAL

https://www.dronten.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=14259&mNwc=21&mArc=0

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
14:49
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
1 week geleden worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en
thuislozen) en GGZ […]


NEUTRAAL

https://www.urk.nl/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voor-corona-patienten

'Vergeet fooienpotje niet'

Het Kontakt Harderwijk
25/03/2020
13:30
Ingezonden brief - Ik wil een lans breken voor het verplegend personeel van ziekenhuis Sint Jansdal. Mijn vrouw werd
1 week geleden vorige week plotseling ...


NEUTRAAL

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/vergeet-fooienpotje-niet

'Vergeet fooienpotje niet'

25/03/2020
Ingezonden brief - Ik wil een lans breken voor het verplegend personeel van ziekenhuis Sint Jansdal. Mijn
12:25
vrouw werd vorige week plotseling opgenomen met een gebroken heup. Niet gevallen en na veel pijn, bleek
1 week geleden een heup gebroken. Na een röntgenfoto kwam ze bij SEH terecht. Echter eerst in de buitenstaande tent de
test op het corona virus […]


NEUTRAAL

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/964772/-vergeet-fooienpotje-niet-

Liveblog: Urk(ers) en het coronavirus

25/03/2020
Update 10:37: Over de zeven geregistreerde coronapatiënten uit Urk verschillende berichten. In veel gevallen verbetering
10:37
maar bij enkelen ook nog grote zorgen. Daarnaast is heel duidelijk dat er zeer veel ziektegevallen met
1 week geleden coronaverschijnselen op Urk zijn. Update 08:55: Begrafenisvereniging DEL en Talma Thuiszorg doen een dringende
oproep: […]


https://www.heturkerland.nl/nieuws/algemeen/17277-liveblog-urk-ers-en-het-coronavirus
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Onzekerheid en creativiteit bij ondernemers

25/03/2020
[…] Een medewerker vertelt dat er bijvoorbeeld een tent staat bij het ziekenhuis in Harderwijk, het St. Jansdal.
10:32
Ook biedt hij tenten aan bedrijven aan, zodat er meer ruimte is voor de medewerkers om verder uit elkaar te
1 week geleden zitten. Martien van de Lagemaat van Vakantiepark De Heigraaf vertelt dat het vakantieseizoen nog niet is
begonnen en zijn bedrijf e


NEUTRAAL

https://dewoudenberger.nl/lokaal/winkels/onzekerheid-en-creativiteit-bij-ondernemers-693885

Views: 377

Liz

25/03/2020
[…] Dit klopte niet." *** Er is wel iemand van 57 jaar overleden. Misschien later dan toen het RIVM dit meldde. Kan
08:26
natuurlijk ook. Een 57-jarige vrouw uit Lelystad is zaterdagavond in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk overleden ten
1 week geleden gevolge van het coronavirus. Ze was het t eerste Flevolandse dodelijke slachtoffer, aldus de GGD.


NEUTRAAL

https://www.nieuwskoerier.nl/news/635539-man-met-mes-wil-ernstig-zieke-vader-uit-ziekenhuis-halen

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereed gemaakt. Andere locaties in de regio worden nog
00:00
onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere
1 week geleden worden mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen)
en GGZ worden […]
 https://www.almere.nl/over-almere/actueel/nieuwsitem/artikel/dr-jansencentrum-emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatievoor-corona-patienten/

NEUTRAAL

Dr. Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten

25/03/2020
[…] Het centrum in de Noordoostpolder wordt hiervoor gereedgemaakt. Onderzoek andere locaties Andere
00:00
locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St. Jansdal in Lelystad hiervoor ook
1 week geleden in aanmerking komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend. Voor de opvang van de doelgroep uit de
maatschappelijke opvang (dak- […]
 https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws/Maart/Dr-Jansencentrum-Emmeloord-eerste-tijdelijke-zorglocatie-voorcoronapatienten.html

