PERSBERICHT
Laboratorium pathologische anatomie gestart als
eerste gecentraliseerde dienst binnen structurele
samenwerking GZA en ZNA
Sinds 1 juni 2018 vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA
Ziekenhuizen en ZNA één associatieve dienst voor de ziekenhuisgroepering GZA –
ZNA. Zij zijn daarbij de eerste dienst die binnen de samenwerking geïntegreerd
samenwerken. De dienst pathologische anatomie onderzoekt weefsel- en celmateriaal
om een diagnose te stellen en zo verdere behandeling te bepalen. Het centraal labo en
het secretariaat zijn gevestigd op de site ZNA Middelheim. Daarnaast zijn er drie
activiteitencentra met continue permanentie door een labomedewerker en een
patholoog.
Vanaf 1 juni 2018 werken de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA
geïntegreerd samen. De hoofdactiviteiten, zoals het centraal labo en het secretariaat, werden
gecentraliseerd op de site van ZNA Middelheim. De meeste labomedewerkers en pathologen van
GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus zijn dan ook sinds 1 juni aan de slag in het labo
pathologische anatomie op campus Middelheim. Wouter De Ploey, CEO ZNA benadrukt daarbij de
respectvolle en gelijkwaardige manier van samenwerken tussen de twee ziekenhuisorganisaties:
“GZA en ZNA zijn twee gelijkwaardige partners binnen ons samenwerkingsverband en dat uit zich ook
naar onze medewerkers toe. Medewerkers en artsen krijgen de kans om hun identiteit binnen deze
geïntegreerde samenwerking te bewaren.”
Naast het centraal labo op site ZNA Middelheim zijn er nog drie activiteitencentra waar stalen
geregistreerd en voorbereid worden. Na die voorbereiding worden de stalen voor verder onderzoek
overgebracht naar het centraal labo. De drie activiteitencentra pathologische anatomie bevinden zich
op GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius en ZNA
Jan Palfijn. De overige ziekenhuiscampussen, waar geen activiteitencentrum werd geïnstalleerd,
brengen hun stalen integraal over naar het centraal labo voor verder onderzoek.

Activiteitsverhoging en ruimte voor innovatie
Het nieuwe geïntegreerde laboratorium pathologische anatomie brengt een activiteitsverhoging met
zich mee. Enerzijds doordat de 21 medewerkers en 7 pathologen van GZA Ziekenhuizen hun krachten
bundelen met de 19 medewerkers en 9 pathologen van ZNA. Samen zijn zij jaarlijks goed voor het
verwerken van bijna 50 000 biopsies, 20 000 cytologische onderzoeken en 60 autopsies. Anderzijds
door het toonaangevende en innovatieve karakter van deze integratie. De centralisatie van de twee
laboratoria leidt tot een verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. “Door deze integratie krijgen
we meer ruimte voor subspecialisatie en innovatie, waardoor we ons naar externe partijen kunnen
profileren als referentiecentrum”, duidt Willeke Dijkhoffz, algemeen directeur GZA Ziekenhuizen.
De integratie van de laboratoria voor pathologische anatomie was het eerste gecentraliseerde project
binnen de samenwerking tussen GZA en ZNA. Momenteel werken beide ziekenhuisorganisaties
verder aan de ontwikkeling van een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier en een gedeelde
toekomststrategie voor de dienst apotheek.

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
Sint-Vincentius in Antwerpen en GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef in Mortsel.
In 2016 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, waartoe 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 tien woonzorgcampussen in de Antwerpse regio die
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 op de meeste van de GZA
woonzorgcampussen terecht. Daarnaast heeft GZA Zorg en Wonen eveneens een dagcentrum
voor personen met jongdementie.

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 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 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens).

