2 februari 2016
Beste dokter, beste medewerker
ZNA en de Raad van Bestuur van het Iridium Kankernetwerk zijn verheugd om mee te delen dat
ZNA met de dienst radiotherapie van ZNA Middelheim en ZNA Jan Palfijn sinds 1 januari 2016
officieel is toegetreden tot het Iridium Kankernetwerk.
De intensieve samenwerking tussen verschillende ziekenhuisdiensten beantwoordt aan de
doelstellingen van de huidige regeringen en van de publieke opinie, nl het verantwoord omgaan
met middelen dankzij samenwerking en integratie. Het inzetten van één medische equipe met
één medisch diensthoofd en één verpleegkundig team, maar ook het gebruik van één website
met patiënteninformatie en één vormingsbeleid zijn hier concrete voorbeelden van. Daarnaast
maakt samenwerking subspecialisatie mogelijk binnen één artsenassociatie.
De toetreding van ZNA werd formeel bekrachtigd door minister Vandeurzen tijdens zijn bezoek
aan het Iridium Kankernetwerk op donderdag 13 januari. Tijdens dit bezoek werden volgende
zaken bevestigd:
1. ZNA behoudt haar erkenningsnummer voor radiotherapie naast dat van GZA
Ziekenhuizen.
2. ZNA Jan Palfijn behoudt haar vergunning ten minste tot eind 2017.
3. Rekening houdend met de wettelijke bepalingen, dient elke vestiging met een
vergunning, te beschikken over 2 versnellers. Aangezien ZNA Jan Palfijn en AZ Klina elk
over 1 versneller beschikken, dient Iridium nog te beslissen over de site in NoordAntwerpen waar 2 versnellers zullen komen te staan.
4. Voor het UZA wordt er op dit ogenblik geen vergunning afgeleverd. De patiënten die een
radiotherapie-behandeling dienen te ondergaan, worden dus doorverwezen naar één van
de andere Iridium-vestigingen zoals reeds het geval is sinds medio 2014.
De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan de voorbereiding van deze integratie.
De directie van GZA Ziekenhuizen, de directie van ZNA en de Raad van Bestuur van het Iridium
Kankernetwerk wensen daarom alle medewerkers te bedanken voor de inspanningen die zij
geleverd hebben om deze toetreding voor te bereiden, op medisch, technisch en administratief
vlak.
Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking!
De directie van ZNA en de Raad van Bestuur - Iridium Kankernetwerk

 GZA Ziekenhuizen
Campus Sint-Augustinus ● Wilrijk
Campus Sint-Vincentius ● Antwerpen
Campus Sint-Jozef ● Mortsel
 ZNA
ZNA Middelheim ● Antwerpen
ZNA Jan Palfijn ● Merksem
 AZ Klina ● Brasschaat
 AZ Nikolaas ● Sint-Niklaas
 AZ Monica ● Antwerpen – Deurne
 AZ Sint-Jozef ● Malle
 UZA ● Edegem
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