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ZNA Nierkliniek viert 50-jarige 
verjaardag chronische dialyse 
 

• Eén van de eerste centra voor chronische dialyse in België 
Grote barbecue voor patiënten, medewerkers en  
hun familie 

 

 

15 september 2017  

Exact 50 jaar geleden opende in het Stuivenberg-ziekenhuis één van 
de eerste eenheden voor chronische nierdialyse van ons land. 
Voorheen konden patiënten enkel bij acuut nierfalen deze 
levensreddende behandeling krijgen. De opstart van een chronisch 
centrum voor dialyse was dan ook een enorme stap vooruit in 
kwaliteit en comfort voor nierpatiënten. 
Dat viert de ZNA Nierkliniek op zondag 17 september met een 
historische tentoonstelling en … met een grote barbecue voor haar 
patiënten en hun familie in de tuin van het ziekenhuis waar het 
allemaal begon in 1967: ZNA Stuivenberg. En natuurlijk mag ook het 
zorgteam niet ontbreken op deze heuglijke dag: 9 nierspecialisten 
bijgestaan door 70 gespecialiseerde verpleegkundigen en 18 
zorgkundigen, maatschappelijk assistenten en diëtisten worden er ook 
bij die gelegenheid eens in de bloemetjes gezet. 

Het zorgaanbod voor patiënten wiens nieren te weinig werken om hun bloed naar 
behoren te zuiveren, is door de jaren enorm geëvolueerd. ZNA is vandaag uniek in 
haar breed zorgaanbod dat over de jaren heen steeds verder werd uitgebreid 
en kwalitatief verdiept. (zie kader). 

Een team van 9 nierspecialisteun ondersteund door 70 gespecialiseerde 
verpleegkundigen en een team van diëtisten, maatschappelijk assistenten en technici 
staan de patiënten met raad en daad bij.  
Dialyse heeft immers een zware impact op het dagelijks leven van patiënten. Sommige 
patiënten blijven jaren in behandeling, vaak in afwachting van een niertransplantatie. 
Nierpatiënten vormen dan ook een hechte gemeenschap. 
 
Vandaag bestaat het ZNA-zorgaanbod naast raadplegingen in àlle ZNA-ziekenhuizen 
(Noorden, Centrum en Zuiden van de stad) uit: 

- Klassieke dialyse of hemodialyse, waarbij de patiënt 3 maal per week 
naar het ziekenhuis komt en een halve dag aan de kunstnier wordt 
gelegd. Dat kan in ZNA Stuivenberg, ZNA Middelheim, ZNA Jan Palfijn 
en ZNA Sint-Erasmus. 
 

https://www.zna.be/nl/nefrologie-nierkliniek


 

- Peritoneale dialyse. Bij een peritoneale dialyse wordt de zuiverende functie 
van de nieren vervangen door buikspoelingen. Deze vorm van dialyse gebeurt 
bij de patiënt thuis. 
 

- ZNA Middelheim is de enige plek in Antwerpen waar je ook terecht kan voor 
nachtdialyse in het ziekenhuis. Patiënten komen dan tijdens de nacht aan de 
kunstnier liggen terwijl ze slapen en vertrekken ’s morgens terug naar huis of 
voor sommigen naar het werk.  
 

- Een uitgebreid predialyse traject, waarbij in “Klare Taal” uitgebreid uitleg 
wordt gegeven aan de patiënten over de verschillende dialyse- methoden en 
patiënten begeleid worden in hun keuze. 

De ZNA Nierkliniek probeert het leven voor haar patiënten ook zo aangenaam mogelijk 
te maken en organiseert bij voorbeeld via de vzw Dialvak jaarlijks een vakantie aan zee 
aan, met alle nodige gespecialiseerde medische ondersteuning. Want dialyse kan je 
niet onderbreken! 

Tijdslijn 

1967 50 
jaar 

Start chronische dialyse in Stuivenberg 

1976  Oprichting van een patiëntenraad 

1982  Start peritoneale dialyse in Stuivenberg 

2001-
2003 

 Eerste nachtdialyse in Antwerpen, aanvankelijk in ZNA Stuivenberg,  
later herstart in ZNA Middelheim 

2007 10 
jaar 

Start predialyse kliniek: een voorbeeld voor de sector waarbij patiënten worden voorbereid  
op de behandeling via dialyse. 
 

2011  Ontstaan van de ZNA Nierkliniek door samensmelten dialyse-activiteiten  
van alle ZNA-ziekenhuizen  

2012 5 jaar ZNA Nierkliniek behaalt het fel begeerde ISO 9001:2008 kwaliteitlabel 

2014  ZNA Nierkliniek behaalt als eerste in Europa de ISO-norm voor Zorg en Welzijn 

 
Meer info: 
Maak kennis met onze visie op zorg voor nierpatiënten in bijgaand filmpje 
https://www.zna.be/nl/nefrologie-nierkliniek 
 
ZNA-woordvoerder, Renée Willems op 0499 99 28 17. 
 

  

Persbericht 
 

2/ 3 

 

https://www.zna.be/nl/nefrologie-nierkliniek


 

 

  
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 stelt 
zo’n 6.000 mensen tewerk, waaronder 600 artsen, die dagelijks zo’n 7.000 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 psychiatrisch verzorgingstehuis (ZNA PVT Antwerpen) 

1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens). 
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