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Arend Jan Poelarends benoemd tot lid Raad van Bestuur St Jansdal

22/04/2020
Dronten - Arend Jan Poelarends treedt per 1 mei toe tot de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal, dat vestigingen
16:28
heeft in onder andere Harderwijk, Lelystad en Dronten. Samen met Relinde Weil (voorzitter) en Leonie Boven (lid) is er nu
14 uur geleden sprake van een driehoofdige Raad van Bestuur.
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67883529/arend-jan-poelarends-benoemd-tot-lid-raad-van-bestuur-stjansdal.html

POSITIEF

Arend Jan Poelarends benoemd tot lid Raad van Bestuur St Jansdal

22/04/2020
Harderwijk - Arend Jan Poelarends treedt per 1 mei toe tot de Raad van Bestuur van ziekenhuis St Jansdal, dat
14:30
vestigingen heeft in onder andere Harderwijk, Lelystad en Dronten. Samen met Relinde Weil (voorzitter) en
16 uur geleden Leonie Boven (lid) is er nu sprake van een driehoofdige Raad van Bestuur. Begin dit jaar is tot uitbreiding van de
Raad van Bestuur […]


NEUTRAAL

https://flevopost.nl/artikel/1099340/arend-jan-poelarends-benoemd-tot-lid-raad-van-bestuur-st-jansdal.html

Views: 568

St Jansdal benoemt nieuwe bestuurder

22/04/2020
Arend Jan Poelarends treedt toe tot de raad van bestuur van St Jansdal. Momenteel is hij binnen het ziekenhuis werkzaam
14:13
als directeur financiën.
16 uur geleden
 https://zorgnieu.ws/st-jansdal-benoemt-nieuwe-bestuurder/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stjansdal-benoemt-nieuwe-bestuurder

NEUTRAAL

Arend Jan Poelarends nieuw bestuurslid St Jansdal

22/04/2020
Arend Jan Poelarends begint op 1 mei als bestuurder bij St Jansdal.
13:40
16 uur geleden  https://zorgnieu.ws/arend-jan-poelarends-nieuw-bestuurslid-st-jansdal/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=arend-jan-poelarends-nieuw-bestuurslid-st-jansdal

POSITIEF

Arend Jan Poelarends in Raad van Bestuur Ziekenhuis St Jansdal

Ely Hackmann
22/04/2020
12:56
HARDERWIJK – Per 1 mei a.s. zal Arend Jan Poelarends RA toetreden tot de Raad van Bestuur van ziekenhuis St
17 uur geleden Jansdal. Begin dit jaar is tot uitbreiding van de Raad van Bestuur besloten en is de selectieprocedure gestart.
Doordat alle energie de afgelopen periode nodig was voor de Corona-crisis, is met de communicatie over de
invulling gewacht […]


NEUTRAAL

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144487/arend-jan-poelarends-in-raad-van-bestuur-ziekenhuis-st-jansdal/

Views: 1.153

Traumahelikopter brengt patiënt van Duitsland naar St. Jansdal Ziekenhuis

Hardnieuws
22/04/2020
10:45
HARDERWIJK - Dinsdagavond 21 april rond 20.20 uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal Ziekekenhuis
19 uur geleden aan de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk. Een patiënt die in een ziekenhuis in Duitsland is behandeld werd
overgevlogen naar het ziekenhuis in Harderwijk....
 https://www.headlines24.nl/nieuwsartikel/207635/202004/traumahelikopter-brengt-pati%C3%ABnt-van-duitsland-naar-stjansdal-ziekenhuis

NEUTRAAL

Gemist - Sportieve t-shirts voor zorgpersoneel st Jansdal - Omroep Flevoland

22/04/2020
IC-personeel van het ziekenhuis in Lelystad krijgt straks t-shirts van de sporters van de Dronterland Survival Run en van
10:43
Zwaan Buitensport.
19 uur geleden
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2272689/gemist-sportieve-t-shirts-voor-zorgpersoneel-st-jansdal-omroep-flevoland
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06:00
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Medicamus werkt aan afschalen huisartsenzorg corona
Ingrid Willems

[…] Volgens Ekkelenkamp kunnen de huisartsen het werk in de tijdelijke coronahuisartsenpost bij ziekenhuis
St Jansdal, die voor coronapatiënten is bedoeld, prima aan. ,,Je ziet dat het aantal mensen met klachten
afneemt. We kijken of er een mogelijkheid is om deze extra post weer weg te kunnen halen.” Toekomst De
tijdelijke extra post staat er […]


NEUTRAAL

22/04/2020
00:31
1 dag geleden

NEUTRAAL

HARDERWIJK - Dinsdagavond 21 april rond 20.20 uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal Ziekenhuis aan
de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk.

NEUTRAAL

NEUTRAAL

21/04/2020
20:51
1 dag geleden

https://www.oozo.nl/nieuws/harderwijk/2271584/traumahelikopter-landt-bij-het-st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk

Samen werken voor onze kwetsbare inwoners
Tijdens de coronacrisis is een netwerksamenwerking van GezondVeluwe onmisbaar voor de kwetsbare inwoners in de
Harderwijker en Veluwse samenleving. Ziekenhuis St. Jansdal, huisartsencoöperatie Medicamus, Icare, ZorgDat, de thuisen verpleegzorg en de gemeente weten elkaar te vinden en te verbinden. Gezamenlijk pakt dit netwerk de zorg en […]


21/04/2020
21:49
1 dag geleden

Views: 3.656

Traumahelikopter landt bij het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk



22/04/2020
00:00
1 dag geleden

https://www.destentor.nl/veluwe/medicamus-werkt-aan-afschalen-huisartsenzorg-corona~a68bdbc9/

https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/samen-werken-voor-onze-kwetsbare-inwoners_36517.html

Traumahelikopter landt bij het St. Jansdal Ziekenhuis in...
Harderwijk - Dinsdagavond 21 april rond 20.20 uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal Ziekenhuis aan...


https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67862879/traumahelikopter-landt-bij-het-st-jansdal-ziekenhuis-in.html

Traumahelikopter brengt patiënt van Duitsland naar St. Jansdal Ziekenhuis
Jordy

HARDERWIJK - Dinsdagavond 21 april rond 20.20 uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal
Ziekekenhuis aan de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk. Een patiënt die in een ziekenhuis in Duitsland is
behandeld werd overgevlogen naar het ziekenhuis in Harderwijk. Traumahelikopter PH-HOW (Hulp op
Waddeneilanden) werd sinds 2020 ingezet […]
 https://www.hardnieuws.nl/gelderland/harderwijk/traumahelikopter-brengt-patient-van-duitsland-naar-st-jansdalziekenhuis-wethouder-jansenlaan-harderwijk-7693.html

NEUTRAAL

21/04/2020
16:19
2 dagen
geleden

Nog steeds dringend tekort aan zorgmedewerkers Flevoland
[…] Flevoland heeft op dit moment drie tijdelijke Covid-centra: het Dokter Jansencentrum in Emmeloord, het Sint
Jansdal Lelystad en Gezondheidscentrum Perspectief in Almere.

 http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1499975-nog-steeds-dringend-tekort-aanzorgmedewerkers-flevoland?type=news

NEUTRAAL

21/04/2020
16:19
2 dagen
geleden

Ondanks 500 extra herintreders in zorgberoepenNog steeds dringend tekort aan
mensen voor zorg in Flevoland
[…] Flevoland heeft op dit moment drie tijdelijke Covid-centra: het Dokter Jansencentrum in Emmeloord, het Sint
Jansdal Lelystad en Gezondheidscentrum Persperctief in Almere.

 http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1499975-ondanks-500-extra-herintreders-inzorgberoepen-nog-steeds-dringend-tekort-aan-mensen-voor-zorg-in-flevoland?type=news
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16:19
2 dagen
geleden

Nog steeds dringend tekort aan zorgmedewerkers
[…] Flevoland heeft op dit moment drie tijdelijke Covid-centra: het Dokter Jansencentrum in Emmeloord, het Sint Jansdal
Lelystad en Gezondheidscentrum Perspectief in Almere.


http://almerezaken.nl/widgets/979-nieuws/nieuws/1499975-nog-steeds-dringend-tekort-aan-zorgmedewerkers
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Nog steeds dringend tekort aan zorgmedewerkers Flevoland
[…] Flevoland heeft op dit moment drie tijdelijke Covid-centra: het Dokter Jansencentrum in Emmeloord, het Sint Jansdal
Lelystad en Gezondheidscentrum Persperctief in Almere.
 http://almerezaken.nl/widgets/979-nieuws/nieuws/1499975-nog-steeds-dringend-tekort-aan-zorgmedewerkersflevoland

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Harderwijk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt het St Jansdal in...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67848522/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-opkoorts.html

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Harderwijk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur
hebben, maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft
een zogenoemde ‘koorts screening camera’. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en
contactloze koortsscreening […]
 https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/971088/warmtecamera-screent-pati%EBnten-en-bezoekers-opkoorts

NEUTRAAL

21/04/2020
13:25
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

21/04/2020
10:20
2 dagen
geleden

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers St Jansdal Harderwijk op koorts
Harderwijk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde
´koorts screening camera´. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67848191/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-st-jansdalharderwijk-op-koorts.html

LIVE | Corona in de regio: Apeldoornse folderbezorger Armada failliet door
coronacrisis, St Jansdal bedankt gulle gevers (De Stentor Kop van Overijssel)
Krijgen we wat lucht van het kabinet? Dat is de vraag die veel van ons bezighoudt. Nederland zucht onder de maatregelen
die het kabinet trof in de strijd tegen het coronavirus. Zal Rutte de teugels lichtjes laten vieren of worden de restricties
verlengd. We hopen op het eerste, maar vrezen het laatste blijkt uit een peiling onder onze lezers […]


NEUTRAAL

21/04/2020
10:15
2 dagen
geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25441304

LIVE | Corona in de regio: Apeldoornse folderbezorger Armada failliet door
coronacrisis, St Jansdal bedankt gulle gevers
Kimberly Rallis

Krijgen we wat lucht van het kabinet? Dat is de vraag die veel van ons bezighoudt. Nederland zucht onder de
maatregelen die het kabinet trof in de strijd tegen het coronavirus. Zal Rutte de teugels lichtjes laten vieren of
worden de restricties verlengd. We hopen op het eerste, maar vrezen het laatste blijkt uit een peiling onder
onze lezers […]
 https://www.destentor.nl/regio/live-corona-in-de-regio-apeldoornse-folderbezorger-armada-failliet-door-coronacrisis-stjansdal-bedankt-gulle-gevers~a1725373/
Views: 3.695

NEUTRAAL

21/04/2020
08:30
2 dagen
geleden

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Harderwijk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een
zogenoemde ´koorts screening camera´.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67838774/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-opkoorts.html
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Ziekenhuis Harderwijk meet temperatuur van alle bezoekers met warmtecamera
Dronten - Om te controleren of patiënten en bezoekers een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, maakt St Jansdal
sinds kort gebruik van een warmtecamera bij de ingang. Het is voor zover bekend het tweede ziekenhuis in Nederland dat
deze...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/67838197/ziekenhuis-harderwijk-meet-temperatuur-van-alle-bezoekersmet-warmtecamera.html

Ziekenhuis St Jansdal bedankt alle gulle gevers: `Het is de benzine waarop we rijden`
Lelystad - Het houdt maar niet op met de gulle giften die ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad van alle kanten
blijft ontvangen. Medewerker Anneke Plette heeft er bijna een dagtaak aan om het allemaal op de goede plek te krijgen.
Teveel wordt het echter nooit. ,,Cadeaus krijgen blijft...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67837029/ziekenhuis-st-jansdal-bedankt-alle-gulle-gevers-het-is-de-benzinewaarop-we-rijden.html

Ziekenhuis St Jansdal bedankt alle gulle gevers: ‘Het is de benzine waarop we rijden’
Olger Koopman

Het houdt maar niet op met de gulle giften die ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad van alle kanten
blijft ontvangen. Medewerker Anneke Plette heeft er bijna een dagtaak aan om het allemaal op de goede plek
te krijgen. Teveel wordt het echter nooit. ,,Cadeaus krijgen blijft leuk.’’ Ook deze week komt er van alles
binnen bij het […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/ziekenhuis-st-jansdal-bedankt-alle-gulle-gevers-het-is-de-benzine-waarop-werijden~a1c81d7e/
Views: 3.695

NEUTRAAL

21/04/2020
04:30
2 dagen
geleden

Ziekenhuis St Jansdal bedankt alle gulle gevers: ‘Het is de benzine waarop we rijden’
De Stentor Veluwe

Het houdt maar niet op met de gulle giften die ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad van alle kanten blijft
ontvangen. Medewerker Anneke Plette heeft er bijna een dagtaak aan om het allemaal op de goede plek te krijgen.
Teveel wordt het echter nooit. ,,Cadeaus krijgen blijft leuk.’’
 https://heerde.nieuws.nl/knipsels/38457/ziekenhuis-st-jansdal-bedankt-alle-gulle-gevers-het-is-de-benzine-waarop-werijden/

Views: 1.155

NEUTRAAL

21/04/2020
02:40
2 dagen
geleden

Corona-update | Proefdraaien voor anderhalvemeterkermis en koninklijk thuiswerken
(De Stentor Flevoland)
De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste
gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: ademde shirts voor het St Jansdal Ziekenhuis, koninklijk thuiswerken
en proefdraaien voor een anderhalvemeterkermis.


NEUTRAAL

21/04/2020
00:00
2 dagen
geleden

Traumahelikopter landt bij het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk
Het ging om een transport vanaf een ziekenhuis in Duitsland HARDERWIJK - Dinsdagavond 21 april rond 20.20
uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal Ziekenhuis aan de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk.
Het ging om een transport vanaf een ziekenhuis in Duitsland naar het ziekenhuis in Harderwijk.


NEUTRAAL

21/04/2020
00:00
2 dagen
geleden

http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25441185

https://112amsterdam.nl/page/Nieuwsdetail/57581/traumahelikopter-landt-bij-het-st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, maakt het St
Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde 'koorts
screening camera'. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en contactloze koortsscreening en voor
een […]


https://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=25685
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Traumahelikopter landt bij het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk
Het ging om een transport vanaf een ziekenhuis in Duitsland HARDERWIJK - Dinsdagavond 21 april rond 20.20
uur is er een traumahelikopter geland bij het St. Jansdal Ziekenhuis aan de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk.
Het ging om een transport vanaf een ziekenhuis in Duitsland naar het ziekenhuis in Harderwijk.


NEUTRAAL

20/04/2020
23:22
2 dagen
geleden

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Nijkerk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, maakt
het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde ´koorts
screening camera´. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke...


NEUTRAAL

20/04/2020
22:38
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, maakt het St
Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde ‘koorts
screening camera’. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en contactloze koortsscreening en voor
een […]

NEUTRAAL

Harderwijk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur
hebben, maakt ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het
betreft een zogenoemde 'koorts screening camera'. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke
en contactloze […]

NEUTRAAL

NEUTRAAL

Views: 614

De Stentor

Een warmtecamera screent sinds kort patiÃ«nten en bezoekers op koorts bij het ziekenhuis St Jansdal ziekenhuis. Het St
Jansdal is hiermee, v...
http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/warmtecamera-gaat-bezoek-in-ziekenhuis-van-harderwijk-op-corona-scannen

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Aalt Guliker

Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een
zogenoemde ‘koorts screening camera’. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en
contactloze koortsscreening en voor een […]


20/04/2020
20:32
2 dagen
geleden

https://flevopost.nl/artikel/1098954/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts.html

Warmtecamera gaat bezoek in ziekenhuis van Harderwijk op corona scannen



20/04/2020
20:38
2 dagen
geleden

https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2268921/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts



20/04/2020
21:01
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67835831/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts.html

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts



20/04/2020
21:45
2 dagen
geleden

https://112bunschoten.nl/page/Nieuwsdetail/57581/traumahelikopter-landt-bij-het-st-jansdal-ziekenhuis-in-harderwijk

https://www.nijkerkerveen.org/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts/

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts (De Puttenaer)
[PUTTEN] Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde
'koorts screening camera'. ,,Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en contactloze koortsscreening
en voor


http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25440692
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Corona-update | Proefdraaien voor anderhalvemeterkermis en koninklijk thuiswerken
Laura Smit

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de
belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: ademde shirts voor het St Jansdal
Ziekenhuis, koninklijk thuiswerken en proefdraaien voor een anderhalvemeterkermis. De belangrijkste cijfers
op een rij: • Het RIVM noteerde […]
 https://www.destentor.nl/regio/corona-update-proefdraaien-voor-anderhalvemeterkermis-en-koninklijkthuiswerken~a3099423/
Views: 3.687
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2 dagen
geleden

Warmtecamera scant bezoek in ziekenhuis op corona: 'Deze manier van screenen
voorkomt lange rijen en bevordert de veiligheid'
Andre Valkeman

Een warmtecamera screent sinds kort patiënten en bezoekers op koorts bij het St Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Het St Jansdal is hiermee, voor zover zij weet, het tweede ziekenhuis in Nederland dat deze
warmtegevoelige camera inzet. Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde
lichaamstemperatuur hebben, maakt het St […]
 https://www.dvhn.nl/extra/Warmtecamera-scant-bezoek-in-ziekenhuis-op-corona-Deze-manier-van-screenen-voorkomtlange-rijen-en-bevordert-de-veiligheid-25585273.html

Views: 2.475
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Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Harderwijk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde
`koorts screening camera`. ,,Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67833189/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-opkoorts.html

Warmtecamera in St.Jansdal Harderwijk screent patiënten en bezoekers op koorts
Harderwijk - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde
´koorts screening camera´.
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67833138/warmtecamera-in-stjansdal-harderwijk-screent-patienten-enbezoekers-op-koorts.html

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Nunspeet - Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben,
maakt het St Jansdal in...
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67832856/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-opkoorts.html

St Jansdal meet temperatuur bezoekers met warmtecamera
Een zogeheten 'koorts screening camera' meet sinds deze week de temperatuur van bezoekers en patiënten in het St
Jansdal in Harderwijk. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om de warmtecamera ook op de locatie in Lelystad
in te zetten. De camera's staan bij de ingang van het ziekenhuis en controleren of mensen een verhoogde […]


NEUTRAAL

20/04/2020
19:06
2 dagen
geleden

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/st-jansdal-meet-temperatuur-bezoekers-met-warmtecamera/3468668

Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts - Stad Nijkerk
Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, maakt het St
Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een zogenoemde 'koorts
screening camera'. ,,Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en contactloze koortsscreening en voor
een […]


https://www.oozo.nl/nieuws/nijkerk/2268260/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts-stad-nijkerk
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Nieuws - St Jansdal meet temperatuur bezoekers met warmtecamera - Omroep
Flevoland
Een zogeheten 'koorts screening camera' meet sinds deze week de temperatuur van bezoekers en patiënten in het St
Jansdal in Harderwijk. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om de warmtecamera ook op de locatie in Lelystad
in te zetten.
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2268611/nieuws-st-jansdal-meet-temperatuur-bezoekers-met-warmtecameraomroep-flevoland

NEUTRAAL
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Flevoland - St Jansdal meet temperatuur bezoekers met warmtecamera
Omroep Flevoland

Een zogeheten 'koorts screening camera' meet sinds deze week de temperatuur van bezoekers en patiënten in het St
Jansdal in Harderwijk. Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid om de warmtecamera ook op de locatie in Lelystad
in te zetten.
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https://www.stadindex.nl/harderwijk/2512363-flevoland-st-jansdal-meet-temperatuur-bezoekers-met-warmtecamera

Warmtecamera gaat bezoek in ziekenhuis van Harderwijk op corona scannen
Andre Valkeman

Een warmtecamera screent sinds kort patiënten en bezoekers op koorts bij het ziekenhuis St Jansdal
ziekenhuis. Het St Jansdal is hiermee, voor zover zij weet, het tweede ziekenhuis in Nederland die deze
warmtegevoelige camera inzet. Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde
lichaamstemperatuur hebben, maakt het St […]
 https://www.destentor.nl/harderwijk/warmtecamera-gaat-bezoek-in-ziekenhuis-van-harderwijk-op-coronascannen~a548917d/
Views: 3.687
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Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Harderwijk - 20 april 2020 Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde
lichaamstemperatuur hebben, maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera.
Het betreft een zogenoemde ´koorts screening camera´. Deze manier van temperaturen zorgt...


NEUTRAAL
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Warmtecamera screent patiënten en bezoekers op koorts
Ely Hackmann

HARDERWIJK – Om te controleren of patiënten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur
hebben, maakt het St Jansdal in Harderwijk bij de ingang sinds kort gebruik van een warmtecamera. Het betreft een
zogenoemde ‘koorts screening camera’. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en contactloze
[…]


NEUTRAAL
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NEUTRAAL

20/04/2020
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3 dagen
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https://drimble.nl/gezondheid/zorg/67832243/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts.html

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144437/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts/

Views: 1.142

‘Ademende` sportshirts uit Dronten voor personeel St Jansdal (De Stentor Flevoland)
Een welkome gift uit Dronten voor het ic-personeel van het St Jansdal Ziekenhuis: ‘ademende` sportshirts. ,,Daarmee
kunnen ze het een stuk beter uithouden``.


http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25440381

‘Ademende’ sportshirts uit Dronten voor personeel St Jansdal
Herre Stegenga

Een welkome gift uit Dronten voor het ic-personeel van het St Jansdal Ziekenhuis: ‘ademende’ sportshirts.
,,Daarmee kunnen ze het een stuk beter uithouden’’. Dat zegt Jurgen Zwaan van ZWAAN Buitensport en de
Stichting Dronterland Survivalrun. Beide partijen doneren zo’n 200 sportshirts aan het ziekenhuis. De
isolatiekleding van het ic […]


https://www.destentor.nl/dronten/ademende-sportshirts-uit-dronten-voor-personeel-st-jansdal~ad87bd7d/

Views: 3.687
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Harderwijk - Vandaag hebben medewerkers van Sariaslan Groente & Fruit een grote krat vol vers fruit geschonken aan het
zorgpersoneel van het St Jansdal in Harderwijk. De medewerkers wilden het zorgpersoneel wat gezonds brengen onder
het motto: Zorg ook goed voor jezelf en blijf vooral fit, we hebben jullie hard nodig!...


NEUTRAAL
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Warmtecamera screent patiÃ«nten en bezoekers op koorts
Nijkerkerveen.org

Om te controleren of patiÃ«nten en bezoekers (ongemerkt) een verhoogde lichaamstemperatuur hebben, maakt het St
Jansdal in Harderwijk bij de...


NEUTRAAL
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NEUTRAAL

Zorgverleners van ziekenhuis St Jansdal verbruiken momenteel dagelijks 1.000 isolatiejassen voor de zorg aan patiënten
met corona of een verdenking erop. Het ziekenhuis ontvangt op korte termijn geen nieuwe aanvoer en ziet een groot
tekort ontstaan. De jassen maken deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen...
https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/67722397/st-jansdal-roept-bedrijven-op-doneer-isolatiejassen.html

Specsavers helpt met beschermbrillen
Ely Hackmann

Specsavers Nijkerk heeft het St Jansdal en een uitvaartonderneming kunnen helpen met beschermbrillen. Die
gingen ook naar meerdere zorginstellingen. In deze lastige tijden kan Specsavers ondanks alles nog steeds open
blijven om klanten toch de benodigde oog-&hoorservice te geven. Roland Pot: “We zijn er voor u als u ons nodig
heeft […]


NEUTRAAL

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/warmtecamera-screent-patienten-en-bezoekers-op-koorts

St Jansdal roept bedrijven op; doneer isolatiejassen
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https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/67824270/geen-titel.html

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/144270/specsavers-helpt-met-beschermbrillen/

Views: 1.097

Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald

15/04/2020
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft het bedrijfsopvangteam uitgebreid tijdens de corona-crisis.
17:46
Het team zorgt al sinds 2004 voor de mentale ondersteuning van het ziekenhuispersoneel. Dat wordt onder meer
1 week geleden gedaan door collega's onderling. Hier zijn 110 mensen inmiddels intern voor opgeleid. Sinds de corona-uitbraak is […]


NEUTRAAL

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/67679572/team-voor-mentale-ondersteuning-st-jansdal-opgeschaald.html

Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald [video]

15/04/2020
Omroep Flevoland | Video plaatste op 15 april 2020 het volgende bericht op hun website: 'Team voor mentale
12:25
ondersteuning St Jansdal opgeschaald [video]. Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald...'
1 week geleden
 https://drimble.nl/regio/flevoland/67669670/team-voor-mentale-ondersteuning-st-jansdal-opgeschaald-video.html

NEUTRAAL

Druk met opvang zorgpersoneel [video]

15/04/2020
Klinisch psycholoog Roel Timmerman is dezer dagen druk met de opvang van het personeel van het St Jansdal. Zijn
12:25
bedrijfsopvangteam moet in deze coronatijd een stapje extra zetten.
1 week geleden
 https://drimble.nl/regio/flevoland/67669672/druk-met-opvang-zorgpersoneel-video.html

NEUTRAAL

Nieuws - Team voor mentale ondersteuning St Jansdal opgeschaald - Omroep

Flevoland
15/04/2020
10:49
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad heeft het bedrijfsopvangteam uitgebreid tijdens de corona-crisis. Het team
1 week geleden zorgt al sinds 2004 voor de mentale ondersteuning van het ziekenhuispersoneel. Dat wordt onder meer gedaan door
collega's onderling. Hier zijn 110 mensen inmiddels intern voor opgeleid. Sinds de corona-uitbraak is het team […]
 https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2257213/nieuws-team-voor-mentale-ondersteuning-st-jansdal-opgeschaaldomroep-flevoland

