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Maandag 23 april wordt het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis te
Antwerpen 20 jaar. Reden om de patiëntjes, hun ouders en alle
medewerkers speciaal in de bloemen te zetten.
Het is maandag exact 20 jaar geleden dat het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis
geopend werd en het Algemeen Kinderziekenhuis Good Engels de deuren sloot. Deze
verjaardag wordt op die dag uitgebreid gevierd.
Het wordt een feest op maat van kinderen: alle patiëntjes die in het ziekenhuis
opgenomen zijn of die dag op consultatie komen, worden speciaal in de watten gelegd.
Samen met de ouders genieten van een brunch, lievelingsknuffels laten onderzoeken
door een team ‘berendokters’ of ravotten met de reuzenspeeltuigen in de wachtzalen?
Het kan allemaal!
De medewerkers van het Kinderziekenhuis worden op hun beurt getrakteerd op een
feestelijke lunch en een speciale verrassing.
We verwelkomen de pers graag op deze feestelijke dag (maandag 23 april van 11.00 u
tot 16.00 u). Graag vooraf een seintje aan met Loesje Crauwels: 03 280 33 97.
Het ziekenhuis dankt al de sponsors en in het bijzonder voor deze verjaardag vzw Bring
a Smile. https://www.bringasmile.be/

------------------------------------------------------------------------------------------------Het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis heeft sinds de opening in 1998 heel wat
veranderingen ondergaan om tegemoet te komen aan de specifieke aanpak die
kinderen vragen.
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 Naast kinderartsen werken er in het kinderziekenhuis een groot aantal artsen met
diverse specialismen. Ambulante patiëntjes kunnen op afspraak bij deze artsen
terecht op de verschillende poliklinieken.
 Een opname in het ziekenhuis is over de jaren aangenamer gemaakt door de
kindvriendelijke infrastructuur, de samenwerking met een ziekenhuisschool, en
een spellokaal.
 Verder is er een kinderradiologie, foto’s en echo’s worden in een kindvriendelijke
omgeving gemaakt. Er is een Plascentrum, het ziekenhuis werkt volgens een
kinder-diabetesconventie en een pijnverpleegkundige, gespecialiseerd in pijn
bij kinderen, zorgt voor een kindgerichte pijnbehandeling. Het ziekenhuis heeft
een pediatrische intensieve zorgeenheid (PICU) die instaat voor de acute en
medische zorg aan zwaar gewonde en ernstig zieke kinderen.
 Sinds 2012 kunnen kinderen in het ziekenhuis terecht in een kinderspoed: een
aparte, kindvriendelijke infrastructuur en een eigen team dat volledig gericht is
op de spoedopvang van kinderen, en dit de klok rond, 7 dagen op 7. Een uniek
concept in de provincie Antwerpen.
 Ingrepen zonder overnachting worden uitgevoerd in het chirurgisch dagziekenhuis
Dit dagziekenhuis werkt volgens een uniek concept: patiëntjes maken een reis
van Groenland naar Zonneland.
Enkele cijfers voor 2017:
Algemene pediatrie: 2666 opnames
Raadplegingen kinderspoed: 15.000
Ingrepen in het chirurgisch dagziekenhuis: 4790
Ambulante raadplegingen: 39572

Locatie:
ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
Tel 03 280 33 97

Contact - niet voor publicatie:
 Loesje Crauwels, Verpleegkundig bedrijfsleider – 03 280 33 97
 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, 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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