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ZNA vangt in totaal 16 mensen op na de bomexplosies in Brussel. De meesten
worden omwille van brandwonden opgevangen in ZNA Stuivenberg dat het
enige brandwondencentrum van de provincie Antwerpen huisvest. De
slachtoffers hebben meestal meerdere wonden die het gevolg zijn van de
kleine metalen deeltjes die in de bommen zaten.
Een overzicht van de slachtoffers die door ZNA zijn/werden opgenomen:
-1 patiënt bevindt zich na operatie in kritieke toestand in intensieve zorg in ZNA
Stuivenberg
-4 patiënten zijn opgenomen in het brandwondencentrum ZNA Stuivenberg
-1 patiënt is na operatie opgenomen in een chirurgische afdeling ZNA Stuivenberg
-1 patiënt met een oogletsel werd voor een chirurgische ingreep naar ZNA Middelheim
overgebracht
-1 patiënt werd vanuit Neder-over-Heembeek naar ZNA Middelheim getransfereerd
-1 patiënt met lichte verwondingen bood zichzelf aan in ZNA Middelheim.
-1 patiënt bood zichzelf aan in ZNA Stuivenberg.
-2 slachtoffers zijn met lichte verwondingen na zorg in ZNA Stuivenberg ontslagen
-1 persoon bleek de partner te zijn van een gehospitaliseerde patiënt, doch niet zelf
gewond.
In de loop van de namiddag worden in ZNA Stuivenberg nog 3 patiënten verwacht met
brand- en andere wonden die nu de eerste zorgen krijgen in Mechelen.
Nachthospitalen van de acute ziekenhuizen van ZNA (Middelheim, Stuivenberg en Jan
Palfijn) worden volgende nacht vrijgehouden mochten nieuwe incidenten zich voordoen.
Alle gegevens over de identiteit van de slachtoffers wordt gecentraliseerd in het
nationaal crisiscentrum, te bereiken op 1771. Familie en vrienden worden naar daar
verwezen voor verdere informatie.
Contact:
Woordvoerder
Renée Willems
0499 99 28 17
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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 6.000 mensen tewerk,
waaronder 600 artsen, die dagelijks zo’n 7.000 patiënten verzorgen.
ZNA omvat:
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 SintElisabeth, 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).
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