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Materniteit ZNA Sint-Erasmus verhuist  
op 1 december naar ZNA Jan Palfijn 
 

• Toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg in noorden en zuiden 
van de stad gegarandeerd. 

• Geen banenverlies. 
• Raadplegingen en kleine ingrepen gynaecologie blijven  

in ZNA Sint-Erasmus 
 

 
20 september 2017  

20 september 2017 - Deze morgen is op de ondernemingsraad ZNA 
meegedeeld dat de materniteit van ZNA Sint-Erasmus te Borgerhout 
haar activiteiten stopt op 1 december en verhuist naar ZNA Jan Palfijn.  
 
De beslissing om in ZNA Cadix geen materniteit te bouwen, werd 
aangekondigd op 4 november van vorig jaar. Het aantal bevallingen zit in de 
Antwerpse regio in een dalende trend en tegelijkertijd wordt de opnameduur 
korter. ZNA ziet zich dan ook genoodzaakt om haar middelen hierop af te 
stemmen. Anderzijds dringt de overheid ook aan op de concentratie van het 
zorgaanbod, zonder in te boeten op kwaliteit.  
 
Er was uitgebreid overleg met de artsen en er liepen ook gesprekken met de 
rechtstreeks betrokken medewerkers. Uiteindelijk werd er gekozen voor één 
ZNA-materniteit in het noorden en één ZNA-materniteit in het zuiden.  
 
De gynaecologen van ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus zullen hun bevallingen 
vanaf 1 december in ZNA Jan Palfijn doen.  
 
De verhuis van de materniteit van ZNA Sint-Erasmus naar ZNA Jan Palfijn zal 
niet leiden tot ontslagen, noch in de zorg, noch in de ondersteunende 
diensten.  
Alle medewerkers werkzaam op de materniteit van ZNA Sint-Erasmus zullen 
op 1 december overgeplaatst worden. In totaal betreft het 39 medewerkers. 
Meerdere van hen werden in het recente verleden reeds deeltijds ingezet op 
de materniteiten van ZNA Jan Palfijn of ZNA Middelheim. De afgelopen 
maanden hebben zij ook al de kans gehad om hun voorkeur voor een 
eventuele nieuwe plaats van tewerkstelling kenbaar te maken. In de komende 
maanden zal de toewijzing met de betrokkenen worden besproken.   
 
Alle gynaecologen werkzaam op de materniteit van ZNA Sint-Erasmus gaan 
in groep (als één dienst) hun bevallingen vanaf 1 december doen in ZNA Jan 
Palfijn. Zij blijven ook na die datum wel in ZNA Sint-Erasmus 
raadpleging houden en kleine gynaecologische ingrepen doen. De 
grotere gynaecologische ingrepen blijven doorgaan in ZNA Stuivenberg, waar 

https://www.zna.be/sites/zna.be/files/20161104_zna_herschikt_zorgaanbod.pdf


 

ook de permanentiefunctie behouden blijft. 
 
Met twee materniteiten in Antwerpen (ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim) en 
3 teams van mobiele vroedvrouwen blijft ZNA toegankelijke en kwaliteitsvolle 
zorg bieden voor de Antwerpenaar. Vorig jaar noteerde ZNA zo’ 3.600 
geboortes. 
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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, 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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http://www.zna.be/
https://www.facebook.com/ZiekenhuisNetwerkAntwerpen/
https://twitter.com/ZNAwoordvoerder
https://www.youtube.com/user/znantwerpen
https://www.linkedin.com/in/znantwerpen/
https://zna.be/openbedrijvendag
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