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Röntgenfoto op afspraak bij ziekenhuis St Jansdal

10/06/2020
Harderwijk / Lelystad - Het maken van röntgenfoto's gebeurt sinds dinsdag op afspraak bij ziekenhuis St Jansdal.
15:17
Op deze manier kan het ziekenhuis de patiënten die komen voor een foto beter spreiden over de dag en is er
15 uur geleden voldoende ruimte in de wachtkamers. Patiënten kunnen zelf heel eenvoudig een afspraak maken voor een
gewone röntgenfoto […]


NEUTRAAL

https://flevopost.nl/artikel/1108396/rontgenfoto-op-afspraak-bij-ziekenhuis-st-jansdal.html

Views: 627

Corona-uitbraak op chirurgie in MCL

10/06/2020
[…] Dat zijn er voorlopig acht. Nieuwegein en Harderwijk In mei waren er ook corona-uitbraken in het St. Antonius
13:45
Ziekenhuis in Nieuwegein en het St. Jansdal in Harderwijk. Inmiddels is de situatie daar weer onder controle.
16 uur geleden
 https://www.skipr.nl/nieuws/corona-uitbraak-op-chirurgie-in-mcl/
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Veel gemeenten al een maand ‘coronavrij’, hoe zit met Harderwijk, Ermelo en Putten?

Nicole Berkouwer
10/06/2020
11:21
[…] In de noordelijke provincies is bijna niemand opgenomen. Lees ook: Terugkijktip: Complete aflevering over
19 uur geleden Ziekenhuis St Jansdal bij Zembla Een te kort aan beschermingsmiddelen, een enorme overbelasting voor het
ziekenhuis en ook nog de med... SAY WHAT: Café Texsaloon Ermelo nu dicht Coronatest in Harderwijk e.o.: hoe
werkt het en wanneer krij

 https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/veel-gemeenten-al-een-maand-coronavrij-hoe-zit-met-harderwijk-ermelo-enputten~83727/

Views: 13.009
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Online afspraak maken voor röntgenfoto

10/06/2020
Harderwijk - In St Jansdal worden röntgenfoto’s nu op afspraak gemaakt. Patiënten kunnen zelf heel
11:01
eenvoudig een afspraak maken voor een gewone röntgenfoto. Dit kan via de website van St Jansdal:
19 uur geleden www.stjansdal.nl/rontgenfoto. De patiënt kan zelf de locatie, dag en tijd kiezen die het beste past […]
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09/06/2020
16:11
2 dagen
geleden

Röntgenfoto op afspraak in St Jansdal ziekenhuis
Aalt Guliker

[…] Patiënten kunnen zelf heel eenvoudig een afspraak maken voor een gewone röntgenfoto. Dit kan via de
website van St Jansdal: www.stjansdal.nl/rontgenfoto. De patiënt kan zelf de locatie, dag en tijd kiezen die het
beste past. Het geldt voor alle locaties: Harderwijk, Lelystad, Dronten (vanaf 15 juni) en Putten (vanaf 15 juni,
voorlopig alleen […]
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06/06/2020
07:27
5 dagen
geleden

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/984434/online-afspraak-maken-voor-rntgenfoto-

https://www.nijkerkerveen.org/rontgenfoto-op-afspraak-in-st-jansdal-ziekenhuis/

goblins
Misschien is het st jansdal in Harderwijk een optie. Het was wel voor de corona, maar toen ik op donderdag bij de kno arts
was met de jongste konden we dinsdag al de buisjes laten plaatsen.... Misschien valt het daar nu ook mee.


http://www.zwangerschapspagina.nl/threads/waar-valt-jouw-mond-van-open-deel-4.702299/page-236#post-23053110
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