PERSBERICHT
GZA Ziekenhuizen en ZNA knopen gesprekken aan over structurele
samenwerking.
“We praten (concreet) over het bundelen van onze krachten”
GZA ziekenhuizen en ZNA hebben het initiatief genomen om gezamenlijk gesprekken op te starten
met als doel tot een nauwere samenwerking te komen. Hiervoor zijn enkele belangrijke redenen aan
te halen vanuit de evoluties in het ziekenhuislandschap de afgelopen maanden. Zo
werd meer en meer duidelijk dat de overheid aanspoort tot het ontwikkelen van expertise cellen.
Tegelijkertijd stagneert de financiering van ziekenhuizen, waardoor een rationalisatie van diensten
en bedden zich opdringt. Door het bundelen van de krachten ontstaan belangrijke opportuniteiten
voor subspecialisatie en bundeling van expertise. We spreken immers over meer dan 3000 bedden
en 1000 artsen verspreid over de 3 GZA ziekenhuizen en 9 ziekenhuizen van ZNA in het centrum, het
zuiden en het noorden van de stad. De hiermee gepaard gaande schaalvoordelen, en het
evenwichtige en complementaire karakter van beide organisaties, leidden tot reëel overleg over
structurele samenwerking op langere termijn. Dit alles rekening houdend met de identiteit van beide
organisaties. Gezamenlijke investeringen behoren alvast tot de mogelijkheden en samen zijn ZNA en
GZA Ziekenhuizen eveneens een aantrekkelijke partner voor samenwerking met universitaire centra
en UZA in het bijzonder.
Ongeacht de uiteindelijke vorm van deze samenwerking, zal de zorg voor de patiënt steeds centraal
blijven staan. Meer nog: het bundelen van expertise zal alleen maar leiden tot een grotere kwaliteit
en een sterkere patiëntenbeleving.

Samenwerking op diverse afgelijnde domeinen
Een aantal eerste mogelijke domeinen van samenwerking werden reeds geïdentificeerd om verder
over te praten. In het verleden waren al een reeks – zij het informele – contacten over Moeder en
kind zorg. Interventionele radiologie in het kader van beroertezorg/neurologie is een tweede domein
om verder te onderzoeken. De integratie van de apotheek, evenals het gezamenlijk opzetten van
een EPD pakket (elektronisch patiëntendossier) vergen dermate belangrijke investeringen dat deze
projecten zich ook aandienen om eventueel samen aan te pakken.

Geen overname, wel een intensieve samenwerking
Beide groepen stappen als gelijken in dit boeiende verhaal. Om de samenwerking structureel te
verankeren, zal nog naar een aangepast juridisch model gezocht worden. Dit model moet de
gezamenlijke activiteiten borgen, verdere samenwerking stimuleren...

Concrete voorstellen klaar tegen najaar 2016
In eerste instantie onderzoeken we de diverse mogelijkheden en voorstellen. Tegen de zomer zal een
intentiebrief opgesteld worden. Vervolgens kunnen de principes worden afgetoetst met
verschillende stakeholders. Tenslotte willen de raden van bestuur de verdere besluitvorming
voorbereiden tegen september 2016, die dan door alle mogelijke beslissingsorganen moet
goedgekeurd worden.

Een open blik naar andere zorgvoorzieningen
Het Antwerpse zorglandschap is complex. Deze intensieve samenwerking zullen GZA Ziekenhuizen en
ZNA niet belemmeren om de bestaande samenwerkingen met andere partners (o.a. in het
Antwerpse) te blijven valoriseren en in gezamenlijk overleg te blijven zoeken naar opportuniteiten
tot samenwerking.

ZNA
ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen), de grootste gezondheidszorgorganisatie van België, wil
toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden voor iedere patiënt. De groep omvat drie
algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen en een
woonzorgcentrum. ZNA stelt zo’n 7.000 mensen tewerk, waaronder 600 artsen, die dagelijks zo’n
5.000 patiënten verzorgen.
ZNA omvat:
3 algemene ziekenhuizen met een uitgebreid medisch aanbod in Noord, Centrum en Zuid (ZNA Jan
Palfijn, ZNA Stuivenberg/Sint‐Erasmus en ZNA Middelheim)
7 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)
6 gespecialiseerde ziekenhuizen met 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)
2 medische centra: Medisch Centrum Regatta en Medisch Centrum Kaai 142
1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens).

GZA Ziekenhuizen
GZA Ziekenhuizen omvat drie campussen: Sint‐Augustinus in Wilrijk, Sint‐Vincentius in Antwerpen en
Sint‐Jozef in Mortsel. Het ziekenhuis is uitgerust met vooruitstrevende technologie op logistiek en
medisch vlak en omvat een groot, gerenommeerd en geïntegreerd oncologisch centrum.
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 1 300 patiënten de weg naar GZA Ziekenhuizen.
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