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Morgen (14/10) wordt om 12.30 u. in ZNA Middelheim officieel de
Borstlounge geopend. De opening vindt plaats op het jaarlijkse
huisartsensymposium. De inrichting van deze lounge is tot stand
gekomen met de steun van de American Women's Club of Antwerp
(AWCA). Dit project is uniek: de ZNA Borstlounge biedt patiënten met
borstkanker de mogelijkheid om samen met hun partner en/of
kinderen het genezingsproces beter door te maken.
In de Borstlounge kunnen patiënten zich even onttrekken aan de steriele
ziekenkamer om in alle rust en privacy moeilijke gesprekken over resultaten
en (na)behandeling te hebben met hun arts-specialist of in alle vrijheid een
gesprek te hebben met de psycholoog. In de Borstlounge kunnen ook
borstprothesen en/of pruiken gepast worden. Dit alles helpt bij het
aanvaardings- en genezingsproces voor de patiënten en hun familie.
Projectcoördinator Carol Morris introduceerde in Antwerpen tevens het
‘kussenproject’: kleurrijke hartvormige kussens die aanwezig zijn in de
Borstlounge. Deze kussens, gemaakt door vrijwilligers, worden meegegeven
aan patiënten om steun te geven en de druk weg te nemen in de oksel na een
operatie. Dit wordt door de patiënten ten zeerste geapprecieerd; een echt
‘hart onder de riem’ tijdens de moeilijke periode die ze doormaken.
De Borstkliniek van ZNA Middelheim is al jaren pionier is in de
vooruitstrevende holistische behandeling van borstkanker. Er wordt niet enkel
gekeken naar de lichamelijke gevolgen, maar ook de psychologische kant is
zeer belangrijk bij borstkanker. Ruimte voor intimiteit, privacy en goede
psychologische begeleiding zijn cruciaal.
Als perscontact ben je welkom om deze opening bij te wonen.
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Het symposium vindt plaats in zaal Brabo op de gelijkvloerse verdieping. De
Borstlounge is ingericht op de 7de verdieping van het ziekenhuis. Adres: ZNA
Middelheim, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Meer info:
ZNA-woordvoerder, Renée Willems op 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, 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 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 psychiatrisch verzorgingstehuis (ZNA PVT Antwerpen)
1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens).
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