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PERSBERICHT
ZNA en GZA Ziekenhuizen kiezen voor gezamenlijke toekomst

Alle lichten op groen voor duurzame
samenwerking
De afgelopen maanden zochten ZNA en GZA Ziekenhuizen toenadering tot elkaar met
het oog op het uitbouwen van een structurele en duurzame samenwerking. Vandaag
zetten ook de medische raden én de overgrote meerderheid van de artsen in beide
ziekenhuizen, het licht op groen. Een nog op te richten vzw zal alle mogelijke
samenwerkingsverbanden onderzoeken.
De samenwerking tussen ZNA en GZA werd deze week door een overweldigende
meerderheid van de artsen goedgekeurd en aangemoedigd. Maar liefst 96% van de artsen
verbonden aan ZNA en 83% van de uitgebrachte stemmen bij GZA, schaarden zich achter
het samenwerkingsproject. Na groen licht van de raden van bestuur en de medische raden
van beide ziekenhuizen, wordt hiermee een belangrijke derde horde genomen voor een
gezamenlijke toekomst.
De samenwerking van GZA en ZNA krijgt nu concreet vorm in een vzw die een
zorgstrategisch plan voor de brede Antwerpse regio gaat opstellen voor de zomer van 2017.
Zo zijn bijvoorbeeld de gesprekken over een intense samenwerking in het domein van de
anatomo-pathologie al ver gevorderd. Ook andere samenwerkingsverbanden van medische
en niet-medische aard worden onderzocht. In eerste instantie zijn er al trajecten opgestart in
het kader van ICT en een gemeenschappelijke apotheek met één
geneesmiddelendistributiesysteem.
Beide ziekenhuisgroepen zijn op evenwaardige wijze vertegenwoordigd in deze nieuwe
juridische structuur. De nieuwe vzw zal worden aangestuurd door het ‘dagelijks bestuur’ met
afgevaardigden uit beide ziekenhuisorganisaties:
•
•
•
•

Voorzitter: dr. Etienne Wauters (afgevaardigd bestuurder GZA Ziekenhuizen);
Algemeen coördinator: Wouter De Ploey (CEO ZNA)
Medisch coördinator: dr. Luc van Looy (hoofdarts GZA Ziekenhuizen)
Verpleegkundig coördinator: Wim Van de Waeter (algemeen directeur patiëntenzorg
ZNA).

Ook buiten de vzw worden stappen gezet voor verdere samenwerking. Leden van beide
organisaties zullen in de raad van bestuur van het partnerziekenhuis zetelen. Met deze stap
is de fase van aftasten voorbij en groeit het enthousiasme om een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van beide gerenommeerde organisaties te schrijven.

De krachtenbundeling van GZA en ZNA is een waar huzarenstuk. In totaal gaat het over
meer dan 3.000 bedden en meer dan 1.000 artsen, verspreid over de 3 GZA Ziekenhuizen
en 9 ZNA ziekenhuizen. De hiermee gepaard gaande schaalvoordelen en het evenwichtige
en complementaire karakter van beide organisaties, hebben geleid tot reëel overleg over
structurele samenwerking op langere termijn. Gezamenlijke investeringen behoren alvast tot
de mogelijkheden.
Reacties: ‘Betere kwaliteit voor de patiënt’
Antwerps schepen van gezondheid en voorzitter van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Fons
Duchateau, is opgetogen met deze evolutie. “Zowel als voorzitter van ZNA én als schepen
van gezondheid, kan ik alleen maar tevreden zijn. De gesprekken die begin dit jaar zijn
opgestart zullen uitmonden in een sterk verhaal voor beide ziekenhuizen met één belangrijke
winnaar: de patiënt. Samenwerking tussen ziekenhuizen is onvermijdelijk om onze
uitmuntende gezondheidszorg nog beter te maken en betaalbaar te houden. Antwerpen
vervult hier alweer een pioniersrol.”
Dokter Etienne Wauters, afgevaardigd bestuurder van Gasthuis Zusters Antwerpen en
voorzitter van de vzw voor verdere samenwerking benadrukt de mogelijkheden die zich
aandienen: “Het is duidelijk dat de overheid aanspoort tot het ontwikkelen van
expertisecellen. 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.”
Jan Declerck, voorzitter van GZA benadrukt: “De toenadering van beide organisaties verliep
in een bijzonder constructieve sfeer waarbij beide partners steeds respectvol met elkaar zijn
omgegaan. De historische plek van de ondertekening – Onze-Lieve-Vrouwgasthuis – op het
Elzenveld dat ooit het eerste ziekenhuis van de GasthuisZusters was, kan dit historisch
akkoord alleen benadrukken. In het resultaat hiervan staat de patiënt centraal. Meer nog: het
bundelen van expertise zal alleen maar leiden tot een grotere kwaliteit en een sterkere
patiëntenbeleving.”
Wouter De Ploey, CEO ZNA en algemeen coördinator van de nieuwe vzw, focust op de
eerste grote opdracht van de samenwerking: “De nieuwe vzw start alvast met een
uitdagende opdracht: een zorgstrategisch plan uitwerken voor de brede regio Antwerpen,
tegen de zomer van 2017. In zo’n plan wordt omschreven hoe de gebundelde ziekenhuizen
de zorg samen willen gaan organiseren met het oog op een zo goed mogelijke
toegankelijkheid voor de betrokken regio, en uiteraard met respect voor het financieel kader
dat hiervoor wordt aangereikt door de overheid.”

Meer informatie:

Woordvoerder ZNA
Renée Willems – 0499 99 28 17
Woordvoerder GZA Ziekenhuizen
Hilde Brems – 0498 59 23 40

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, een psychiatrisch
verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum. ZNA telt zo’n 6.000 medewerkers, 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: ZNA Medisch Centrum Regatta en ZNA Medisch Centrum Kaai 142
1 psychiatrisch verzorgingstehuis (ZNA PVT Antwerpen)
1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens).

GZA Ziekenhuizen
GZA Ziekenhuizen is een onderdeel van GZA (GasthuisZusters Antwerpen) en omvat drie
campussen: GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Wilrijk, GZA Ziekenhuizen campus SintVincentius in Antwerpen en GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef in Mortsel.
Recent behaalde het ziekenhuis het JCI-label voor een kwaliteitsvol ziekenhuis.
GZA Ziekenhuizen biedt specifieke expertise op een aantal vlakken. GZA Ziekenhuizen was de
bezieler van Iridium kankernetwerk, waar ZNA in 2016 toetrad.
GZA Ziekenhuizen telt zo’n 3 600 medewerkers , waaronder een 400-tal artsen die dagelijks een
1 300 patiënten verzorgen.
Naast het ziekenhuis telt GZA 8 – vanaf 1 januari – 10 woonzorgcampussen in de Antwerpse regio
die vanaf 1/1/2017 ondergebracht worden in de vzw GZA Zorg en Wonen. Deze
woonzorgcampussen bieden gevarieerde diensten aan: van dagcentra, dagverblijven, over
assistentiewoningen tot woonzorgcentra. Personen met dementie kunnen in de meeste van de
GZA huizen terecht. Daarnaast heeft GZA Zorg en Wonen eveneens een dagcentrum voor personen
met jongdementie.

