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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 (SARSCoV-2). Twee patiÃ...
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23:11
7 uur geleden

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-metcoronavirus-dedrontenaar-nl

NEUTRAAL

11/03/2020
22:00
8 uur geleden

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...
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8 uur geleden

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

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-jansdalharderwijk.html
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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-jansdalziekenhuis.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 (SARSCoV-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.
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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
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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-jansdalharderwijk.html
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9 uur geleden

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

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 (SARSCoV-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-jansdalziekenhuis
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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 […]
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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.


NEUTRAAL

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

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66909346/nieuwe-coronabesmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal.html

Meer besmettingen in St Jansdal

Ely Hackmann
11/03/2020
20:35
HARDERWIJK – In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
10 uur geleden 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: 1.133

Berichten

NEUTRAAL

3

Nieuwe coronabesmettingen in ziekenhuis St Jansdal

11/03/2020
Harderwijk - In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
20:29
coronavirus. Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan.
10 uur geleden Ook hier volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de
GGD verdere acties […]
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https://flevopost.nl/artikel/1090518/nieuwe-coronabesmettingen-in-ziekenhuis-st-jansdal.html

Views: 534

Vier nieuwe patiënten met coronavirus in St Jansdal

11/03/2020
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus. Dat meldt het
20:15
ziekenhuis, waar ook inwoners van Flevoland worden behandeld. Volgens het ziekenhuis zijn twee patiënten opgenomen
10 uur geleden en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Vanwege de nieuwe gevallen volgt ook een nieuw […]


NEUTRAAL

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

Nieuwe Corona besmettingen in Ziekenhuis St Jansdal

11/03/2020
Nijkerk - In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus
20:15
(SARS-CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier
10 uur geleden volgt een nieuw contactonderzoek onder medewerkers...


NEUTRAAL

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

Nieuwe Corona besmettingen in Ziekenhuis St Jansdal

11/03/2020
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe coronavirus (SARS20:06
CoV-2). Twee patiënten zijn opgenomen en twee patiënten zijn na beoordeling weer naar huis gegaan. Ook hier volgt een
10 uur geleden nieuw contactonderzoek onder medewerkers en patiënten. Bij de thuispatiënten neemt de GGD verdere acties.


NEUTRAAL

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
11/03/2020
Nicolai Lensen
20:04
10 uur geleden […] 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-inzwolle%7Ea58ba788/
Views: 5.122
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Corona-update: Ruim 500 besmettingen in Nederland en petitie om school te sluiten

in Zwolle
11/03/2020
Nicolai Lensen
20:04
10 uur geleden […] 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-inzwolle%7Ea58ba788/
Views: 29.849
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Nog twee inwoners gemeente Nunspeet besmet met coronavirus

11/03/2020
Nunspeet - Bij nog twee inwoners van de gemeente Nunspeet is besmetting met het coronavirus (CO-VID-19)
19:49
vastgesteld. Eén patiënt zit in thuisisolatie, de andere verblijft in isolatie in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. De
10 uur geleden gemeente Nunspeet telt nu 3 besmettingen. Lees verder...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/66908462/nog-twee-inwoners-gemeente-nunspeet-besmet-metcoronavirus.html
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Nieuwe Corona besmettingen in Ziekenhuis St Jansdal

Aalt Guliker
11/03/2020
19:06
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, zijn vier nieuwe patiënten positief getest op het nieuwe
11 uur geleden 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 […]


NEUTRAAL

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
11/03/2020
18:41
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs. Twee van de zes patiënten zitten in
11 uur geleden 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-develuwe%7Ea4b9c433/
Views: 5.122
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Tweede coronapatiënt in Apeldoorn, in totaal zes nieuwe besmettingen op de Veluwe

Paul Hartman
11/03/2020
18:41
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs. Twee van de zes patiënten zitten in
11 uur geleden 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-develuwe%7Ea4b9c433/
Views: 29.849
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Tweede coronapatiënt in Apeldoorn, in totaal zes nieuwe besmettingen op de Veluwe

Paul Hartman
11/03/2020
18:41
[…] Over de andere besmettingen geeft de GGD geen details prijs. Twee van de zes patiënten zitten in
11 uur geleden 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-develuwe~a4b9c433/
Views: 3.514
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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.
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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 gehad (contactonderzoek). Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij
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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

Onrust over coronavirus valt mee in Flevoland
[…] Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waar veel inwoners van Flevoland naar toe gaan, maakte maandagavond
bekend dat een patiënt besmet is het met virus. De patiënt werd met luchtwegklachten en koorts opgenomen.
De besmetting heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg. Scholen en kinderopvangorganisaties volgen de
richtlijnen van het RIVM en GGD


https://denoordoostpolder.nl/artikel/1090151/onrust-over-coronavirus-valt-mee-in-flevoland.html

Views: 562
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Redster123
Misschien is dit wel ter sprake gekomen, maar de topics gaan vrij hard. Hoe actueel is de informatie van het RIVM?
Ziekenhuis Harderwijk heeft gister bekend gemaakt dat er een corona besmetting is, maar deze staat niet op het kaartje
van het RIVM. En zijn de besmettingen van het ziekenhuispersoneel in Brabant al meegenomen in de laatste cijfers?
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NEUTRAAL

Ely Hackmann

[…] naar toe gegaan In Het Meander betreft het een arts-in-opleiding op de Spoedeisende Hulp en een
personeelslid dat werkt in het mortuarium In het St Jansdal betreft het een patiënt die onlangs via de spoedeisende
hulp is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts. Beschermende maatregelen De besmette medewerkers
waren al thuis in afwachting van […]

NEUTRAAL

NEUTRAAL

Views: 1.135

[…] Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waar veel inwoners uit Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen
naar toe gaan, dat een patiënt besmet is het met virus. De patiënt werd met luchtwegklachten en koorts
opgenomen. De besmetting heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg. Volg de laatste berichtgeving via de
speciale site over het […]
https://denoordoostpolder.nl/artikel/1089926/hoeveel-coronabesmettingen-zijn-er.html

Views: 562

Hoeveel coronabesmettingen zijn er?
[…] Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waar veel inwoners uit Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen
naar toe gaan, dat een patiënt besmet is het met virus. De patiënt werd met luchtwegklachten en koorts
opgenomen. De besmetting heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg. Volg de laatste berichtgeving via de
speciale site over het […]
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https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/142909/coronavirus-in-ziekenhuizen/

Hoeveel coronabesmettingen zijn er?
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Views: 164

Coronavirus in ziekenhuizen
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http://forum.fok.nl/topic/2542509/7/

https://flevopost.nl/artikel/1089926/hoeveel-coronabesmettingen-zijn-er.html

Views: 541

DOSSIER CORONAVIRUS | 31 besmettingen in Gelderland
[…] De drie nieuwe patiënten komen uit Ermelo, Harderwijk en Groesbeek. De inwoner van Harderwijk ligt in
isolatie in het St. Jansdal Ziekenhuis. De patiënt uit Ermelo zit net als de inwoner van Groesbeek in
thuisisolatie en maakt het naar omstandig heden goed, meldt de GGD. LEES HET HELE VERHAAL: 30
coronabesmettingen in Gelderland In kaartje, […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439652/DOSSIER-CORONAVIRUS-31-besmettingen-in-Gelderland

Views: 5.058
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ZwangerPetro
Patiënt met coronavirus in St Jansdal in Harderwijk


http://forum.fok.nl/topic/2542426

Views: 165

Gemist? Ellende in Apeldoorn na brand in brasserie, corona verspreidt zich over
Veluwe
[…] Corona op de Veluwe - Er zijn twee nieuwe coronabesmettingen in de regio geconstateerd. Bij een
patiënt van St Jansdal in Harderwijk is vanmiddag het coronavirus vastgesteld en ook een inwoner van Ermelo
is besmet. Beide patiënten zitten momenteel in isolatie. In Elspeet, waar eerder een besmetting werd
vastgesteld, is inmiddels een run ontstaa
 https://www.destentor.nl/regio/gemist-ellende-in-apeldoorn-na-brand-in-brasserie-corona-verspreidt-zich-overveluwe~abe7de99/
Views: 3.522
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Patiënt met coronavirus in St Jansdal in Harderwijk
Bij een patiënt in het St Jansdal in Harderwijk is het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het ziekenhuis, waar ook inwoners
van Flevoland worden behandeld. De zieke is in de nacht van zondag op maandag opgenomen met luchtwegklachten en
koorts. De patiënt komt uit Harderwijk. Volgens het St Jansdal wordt de patiënt conform protocol verpleegd in […]
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Coronabesmetting bij patiënt in ziekenhuis St Jansdal
Harderwijk - In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, is maandagmiddag bij een patiënt in de kliniek het
nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een patiënt die in de voorgaande nacht via de spoedeisende hulp
is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts. Beschermende maatregelen De betreffende patiënt wordt
conform protocol verpleegd
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https://flevopost.nl/artikel/1089851/coronabesmetting-bij-patient-in-ziekenhuis-st-jansdal.html

Views: 545

CORONA BESMETTING BIJ PATIËNT IN ZIEKENHUIS ST JANSDAL
In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, is maandagmiddag 9 maart bij een patiënt in de kliniek het nieuwe coronavirus
(SARS-CoV-2) vastgesteld. Het gaat om een patiënt die afgelopen nacht via de spoedeisende hulp is heropgenomen met
luchtwegklachten en koorts.
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http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/patient-met-coronavirus-in-st-jansdal-in-harderwijk/3419713

https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2178170/corona-besmetting-bij-patient-in-ziekenhuis-st-jansdal

DOSSIER CORONAVIRUS | 30 besmettingen in Gelderland
[…] De drie nieuwe patiënten komen uit Ermelo, Harderwijk en Groesbeek. De inwoner van Harderwijk ligt in
isolatie in het St. Jansdal Ziekenhuis. De patiënt uit Ermelo zit net als de inwoner van Groesbeek in
thuisisolatie en maakt het naar omstandig heden goed, meldt de GGD. LEES HET HELE VERHAAL: 30
coronabesmettingen in Gelderland In kaartje, […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439652/DOSSIER-CORONAVIRUS-30-besmettingen-in-Gelderland

Views: 5.067
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DOSSIER CORONAVIRUS | 29 besmettingen in Gelderland
[…] De twee nieuwe patiënten komen uit Ermelo en Harderwijk. De inwoner van Harderwijk ligt in isolatie in
het St. Jansdal Ziekenhuis. De patiënt uit Ermelo zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandig heden goed,
meldt de GGD. LEES HET HELE VERHAAL: 29 coronabesmettingen in Gelderland In kaartje, hieronder, staan
alle besmettingen in onze […]


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439652/DOSSIER-CORONAVIRUS-29-besmettingen-in-Gelderland
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Patiënt St Jansdal Harderwijk en inwoner Ermelo besmet met coronavirus (De Stentor
Veluwe)
Bij een patiënt van St Jansdal in Harderwijk is maandagmiddag het coronavirus vastgesteld. Ook bij een inwoner van
Ermelo is besmetting met het virus vastgesteld, stelt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.
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http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25337604

Inwoner van gemeente Harderwijk besmet met het coronavirus
[…] Deze inwoner ligt in isolatie in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk. Meerdere testen De afgelopen periode zijn in
het Sint Jansdal meerdere mensen getest op het coronavirus. Bij één persoon is gebleken dat deze besmet is met
het coronavirus […]


https://harderwijk.nieuws.nl/nieuws/107324/inwoner-van-gemeente-harderwijk-besmet-met-het-coronavirus/

Views: 1.134
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Inwoner van Ermelo besmet met het coronavirus
ermelo

[…] Vanavond is ook bekend geworden dat ook bij een inwoner van de gemeente Harderwijk besmetting met het
coronavirus (COVID-19) is vastgesteld. Deze inwoner ligt in isolatie in ziekenhuis St Jansdal Harderwijk.
Contactonderzoek GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft onderzocht met wie deze patiënt contact heeft gehad
(contactonderzoek) […]


https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteberichten/20200309/inwoner-van-ermelo-besmet-met-het-coronavirus/

Views: 1.134
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Patiënt St Jansdal Harderwijk en inwoner Ermelo besmet met coronavirus
Bij een patiënt van St Jansdal in Harderwijk is maandagmiddag het coronavirus vastgesteld. Ook bij een inwoner van
Ermelo is besmetting met het virus vastgesteld, stelt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.
 https://www.oozo.nl/nieuws/tiel/tiel-noord/veluwe/2178118/patient-st-jansdal-harderwijk-en-inwoner-ermelo-besmetmet-coronavirus

Patiënt St Jansdal Harderwijk en inwoner Ermelo besmet met coronavirus
Caspar van Oirschot

Bij een patiënt van St Jansdal in Harderwijk is maandagmiddag het coronavirus vastgesteld. Ook bij een
inwoner van Ermelo is besmetting met het virus vastgesteld, stelt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Het
gaat in Harderwijk om een patiënt die afgelopen nacht via de spoedeisende hulp is opgenomen met
luchtwegklachten en koorts […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/patient-st-jansdal-harderwijk-en-inwoner-ermelo-besmet-metcoronavirus~af8689a4/
Views: 3.522
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Inwoner Harderwijk én inwoner Ermelo besmet met coronavirus
Hilke Vos

[…] Deze nieuwe patiënt zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. De inwoner van
Harderwijk ligt in isolatie in het St.Jansdal ziekenhuis. Instructies GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft
onderzocht met wie deze patiënten contact hebben gehad (contactonderzoek). Contacten van de patiënten
zijn door de GGD benaderd en hebben […]


https://indebuurt.nl/randmeren/gezondheid/inwoner-harderwijk-en-inwoner-ermelo-besmet-met-coronavirus~76816/

Views: 12.986
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Corona in ziekenhuis Harderwijk - Stad Nijkerk
In ziekenhuis St Jansdal locatie Harderwijk, waar veel inwoners van Nijkerk heen gaan als ze naar het ziekenhuis moeten,
is maandagmiddag 9 maart bij een patiënt in de kliniek het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een patiënt die
afgelopen nacht via de spoedeisende hulp is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts.
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https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2178143/corona-in-ziekenhuis-harderwijk-stad-nijkerk

Twee nieuwe besmettingen coronavirus, stop met handen schudden
[…] De twee nieuwe patiënten komen uit Ermelo en Harderwijk. De inwoner van Harderwijk ligt in isolatie in
het St. Jansdal Ziekenhuis. De patiënt uit Ermelo zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandig heden goed,
meldt de GGD. Bekijk hier in welke gemeenten het coronavirus is vastgesteld:
 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439676/Twee-nieuwe-besmettingen-coronavirus-stop-met-handenschudden

Views: 5.067
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Drie nieuwe besmettingen coronavirus, stop met handen schudden
[…] De drie nieuwe patiënten komen uit Ermelo, Harderwijk en Groesbeek. De inwoner van Harderwijk ligt in
isolatie in het St. Jansdal Ziekenhuis. De patiënt uit Ermelo zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandig
heden goed, meldt de GGD. Ook de inwoner van Groesbeek verblijft thuis in isolatie. Bekijk hier in welke
gemeenten het coronavirus is


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2439676/Drie-nieuwe-besmettingen-coronavirus-stop-met-handen-schudden

Views: 5.067
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Corona in ziekenhuis Harderwijk
PUTTEN In ziekenhuis St Jansdal locatie Harderwijk, waar veel inwoners van Putten heen gaan als ze naar het
ziekenhuis moeten, is maandagmiddag 9 maart bij een patiënt in de kliniek het coronavirus vastgesteld. Het
gaat om een patiënt die afgelopen nacht via de spoedeisende hulp is heropgenomen met luchtwegklachten
en koorts […]
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Aalt Guliker

In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, is maandagmiddag 9 maart bij een patiënt in de kliniek het nieuwe
coronavirus (SARS-CoV-2) vastgesteld. Het gaat om een patiënt die afgelopen nacht via de spoedeisende
hulp is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts. Beschermende maatregelen De betreffende patiënt
wordt conform protocol […]
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https://www.nijkerkerveen.org/corona-besmetting-bij-patient-in-ziekenhuis-st-jansdal/

Ziekenhuis stelt open dag uit vanwege corona
Harderwijk - De raad van bestuur van het Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk heeft besloten de open dag op
zaterdag 21 maart aanstaande uit te stellen. De reden is de toenemende kans op verdere uitbreiding van het
coronavirus en de daarbij behorende verantwoordelijkheid voor de gezondheid van patiënten, medewerkers
en bezoekers […]
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https://deputtenaer.nl/lokaal/zorg/corona-ziekenhuis-harderwijk-689632

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/957873/ziekenhuis-stelt-open-dag-uit-vanwege-corona

Inwoner van gemeente Harderwijk besmet met het coronavirus
[…] 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/inwoner-van-gemeente-harderwijk-besmet-met-hetcoronavirus_36146.html
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Coronabesmetting in Ermelo en Harderwijk
Gert Hofsink

[…] Dat meldt de GGD vandaag. In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, is maandagmiddag 9 maart bij een patiënt in
de kliniek het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) vastgesteld. Het gaat om een patiënt die afgelopen nacht via de
spoedeisende hulp is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts. Bij de Ermeloër bestaat een link met een eerder
in […]
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https://ermelovannu.nl/actueel/9444-coronabesmetting-in-ermelo-en-harderwijk

Motorcrosser (11) raakt gewond tijdens jeugdwedstrijd bij MC Volgas Ermelo
ermelo

[…] Traumahelikopter Een traumahelikopter was onderweg, maar gezien de aard van de verwondingen, keerde
halverwege terug. Het slachtoffer is overgebracht naar ziekenhuis St Jansdal.

 https://ermelo.nieuws.nl/politieberichten/20200307/motorcrosser-11-raakt-gewond-tijdens-jeugdwedstrijd-bij-mc-volgasermelo/

Views: 1.282
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Boek over opbouw ziekenhuiszorg na faillissement
Lelystad - Gisteren is het boek ´Opbouw na faillissement´ verschenen, uitgegeven door ziekenhuis St Jansdal en
adviesbureau Gupta Strategists. Het verhaal geeft weer hoe in drie maanden tijd de ziekenhuiszorg in Lelystad opnieuw is
ingericht. Ruim een jaar geleden opende St Jansdal op locatie Lelystad...


https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/66765430/boek-over-opbouw-ziekenhuiszorg-na-faillissement.html
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Boek geeft inkijkje in opbouw ziekenhuiszorg in Lelystad na faillissement
Lelystad - In het woensdag verschenen boek ´Opbouw na faillissement´ wordt beschreven hoe in drie maanden tijd de
ziekenhuiszorg in Lelystad opnieuw is ingericht. Het boek is uitgegeven door ziekenhuis St Jansdal en adviesbureau
Gupta Strategists.
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/66764487/boek-geeft-inkijkje-in-opbouw-ziekenhuiszorg-in-lelystad-nafaillissement.html

Boek over opbouw ziekenhuiszorg na faillissement
Aalt Guliker

[…] boek ‘Opbouw na faillissement’ verschenen, uitgegeven door ziekenhuis St Jansdal en adviesbureau
Gupta Strategists. Het verhaal geeft weer hoe in drie maanden tijd de ziekenhuiszorg in […] Het boek is voor
tien euro (inclusief verzendkosten) te koop via www.stjansdal.nl/webshop
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https://www.nijkerkerveen.org/boek-over-opbouw-ziekenhuiszorg-na-faillissement/

Boek geeft inkijkje over opbouw ziekenhuiszorg in Lelystad na faillissement
[…] Het boek is uitgegeven door ziekenhuis St Jansdal en adviesbureau Gupta Strategists. Mijlpaal tijdens
roerige periode Ruim een jaar geleden opende St Jansdal op locatie Lelystad de deuren in het voormalig MC
Zuiderzee. Dit was een belangrijke mijlpaal tijdens een roerige periode die op de bevolking in Flevoland en alle
betrokkenen grote indruk […]


https://flevopost.nl/artikel/1088865/boek-geeft-inkijkje-over-opbouw-ziekenhuiszorg-in-lelystad-na-faillissement.html
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Boek geeft inkijkje in opbouw ziekenhuiszorg in Lelystad na faillissement
[…] Het boek is uitgegeven door ziekenhuis St Jansdal en adviesbureau Gupta Strategists. Mijlpaal tijdens
roerige periode Ruim een jaar geleden opende St Jansdal op locatie Lelystad de deuren in het voormalig MC
Zuiderzee. Dit was een belangrijke mijlpaal tijdens een roerige periode die op de bevolking in Flevoland en alle
betrokkenen grote indruk […]


https://flevopost.nl/artikel/1088865/boek-geeft-inkijkje-in-opbouw-ziekenhuiszorg-in-lelystad-na-faillissement.html
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Rick_De_witte

04/03/2020
Volgens mij is het Zuiderzee overgenomen door t st. Jansdal in Harderwijk. 22 km rijden
10:37
1 week geleden  https://www.nu.nl/economie/6035010/rapport-iedereen-zat-fout-bij-het-faillissement-van-mc-ziekenhuizen.html

