Alle tests bij patiënten en personeel negatief op COVID-19

Opnieuw patiënten en bezoekers
welkom op geriatrie en revalidatie
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Alle medewerkers en patiënten op beide afdelingen COVID-19-vrij
Nieuwe patiënten en bezoekers weer welkom vanaf maandag 20 juli

Antwerpen, 17 juli 2020 – Vanaf maandag 20 juli verwelkomen de afdelingen
geriatrie en revalidatie van ZNA Jan Palfijn opnieuw patiënten en bezoekers. Midden
juni nam de directie strenge maatregelen om een uitbraak van COVID-19 op beide
afdelingen in de kiem te smoren. Naast een opname- en bezoekstop gingen besmette
patiënten en medewerkers in quarantaine en werd iedereen op de afdelingen
regelmatig getest.
Sinds 5 juli hebben de tests geen nieuwe gevallen opgeleverd, wat betekent dat alle
patiënten en medewerkers op de betrokken afdelingen virusvrij zijn. Hierdoor kan het
normale leven op beide afdelingen veilig hervatten. De overige afdelingen van ZNA
Jan Palfijn bleven al die tijd normaal werken.
#######
Noot voor de pers
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieverantwoordelijke
Bram Van Dessel op 0485 28 17 99.
Over ZNA
ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. De
groep omvat drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen,
een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum. De invloedssfeer van ZNA strekt
zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de
stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44 procent.
ZNA stelt zo’n 6 700 mensen te werk, waaronder 700 artsen. In 2019 telde ZNA ca. 2 500
bedden en werden er ruim 50 000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting).
Daarnaast werden er 70 000 patiënten behandeld in dagkliniek, 620 000 patiënten kwamen op
raadpleging.
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Drie algemene ziekenhuizen zorgen voor een uitgebreid medisch aanbod in het noorden (ZNA
Jan Palfijn), centrum (ZNA Stuivenberg / Sint-Erasmus) en zuiden (ZNA Middelheim) van de
stad.
Daarnaast zijn er zeven dagcentra voor daghospitalisatie, raadplegingen en medisch-technische
onderzoeken (ZNA Hoge Beuken, ZNA Jan Palfijn, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA
Middelheim, ZNA Sint-Elisabeth, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg).
Zes gespecialiseerde ziekenhuizen bieden een zorgaanbod afgestemd op specifieke
patiëntengroepen als bejaarden, kinderen en psychiatrische patiënten (ZNA Hoge Beuken, ZNA
Joostens, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg,
ZNA Sint-Elisabeth, ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen).
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