PERSBERICHT
Cyclus van drie virtuele conferenties met als thema “geïntegreerde
zorgkwaliteit” van start op donderdagavond 10 september om 19
uur.
De coronacrisis heeft de wereld grondig door elkaar geschud. In de zorgsector maakten de
voorbije maanden duidelijk dat een hybride patiëntgericht kwaliteitsmodel een waardevolle
aanvulling is op JCI- en NIAZ-accreditaties. Innovatieve technieken hebben de sector door de
crisis geholpen, en hun belang onderstreept.
Om te leren van elkaar en om met open vizier het kwaliteitssysteem voor de toekomst gestalte te
geven, brengen GZA Ziekenhuizen en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen drie avonden lang artsen,
verpleegkundigen, bestuurders, directies, ondersteunende diensten en experten virtueel samen.
Daarnaast is er een live verbinding met het Humber River Hospital (Toronto, Canada), het eerste
volledig digitale ziekenhuis ter wereld.
Mede onder invloed van de crisis merkten we op dat zorgkwaliteit veel meer dimensies krijgt. Een
heel pakket van innovatieve technieken hielp ons tijdens de crisis. Ook zij hebben waarde voor de
toekomst, aanvullend op JCI en NIAZ-accreditaties. De “geïntegreerde zorgkwaliteit” wordt nu vanuit
drie invalshoeken onder de loep genomen: crises, kwaliteitssystemen en de “missing links”.
Een forum creëren om met een open vizier met de diverse betrokken partijen het debat te faciliteren
om naar een hybride patiëntgericht kwaliteitsmodel te evolueren. Dat was de doelstelling in februari
2020. Covid-19 heeft er echter voor gezorgd dat én de inhoud van de conferentie én de vorm, nu,
totaal verschillen van het initiële opzet.
De conferentie onderging een volledige gedaanteverwisseling. Van een ééndagsseminarie met 500
deelnemers op 1 locatie tot een cyclus met 700 deelnemers waarbij de deelnemers op meer dan 500
locaties vertoeven en een 80-tal live aanwezig zijn bij de opname in studio’s in Edegem. Een totaal
nieuw format met innovatieve digitale technieken die netwerken, informatie-uitwisseling en interactie
tussen deelnemers, partners en sprekers naar een nieuwe toekomst leidt.
Format
 1ste Virtuele Conferentie: Geïntegreerde zorgkwaliteit en crises. Plenaire sessies en drie
parallelle sessies met als thema’s crises, capaciteit en kwaliteit. Meer dan 25 sprekers uit 10
Algemene en Universitaire Ziekenhuizen, de Vlaamse en Federale Overheid, Defensie en
Artsen zonder Grenzen.
 Met de medewerking van het Humber River Hospital in Toronto, Canada. Het “eerste volledig
digitaal ziekenhuis” in Canada.
 Locatie: Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem




Tijdstip: de conferentie vangt aan om 19 uur en eindigt om 21.30 uur. Aansluitend krijgen de
deelnemers de kans om met de sprekers tijdens een digitale ronde tafel verder van gedachten
te wisselen.
www.kwaliteitleeft.be
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Over GZA Ziekenhuizen
GZA Ziekenhuizen omvat drie campussen: Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en
Sint-Jozef in Mortsel. Het ziekenhuis streeft ernaar om zowel op medisch als logistiek vlak haar
diensten uit te rusten met vooruitstrevende technologie, met als bedoeling de zorgkwaliteit en de
patiëntveiligheid te optimaliseren. Voortdurend wordt het zorgaanbod aangepast aan nieuwe evoluties
en behoeften van patiënten, zorgverstrekkers en overheid. GZA Ziekenhuizen telt zo’n 3 200
medewerkers en een 400-tal artsen. Elke dag vinden zo’n 1 150 patiënten de weg naar GZA
Ziekenhuizen.
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 de dagkliniek, 620 000 patiënten kwamen op raadpleging.
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).

