
ZNA 
 
Leopoldstraat 26 
2000 Antwerpen 
 
tel: 03 234 41 11 
www.zna.be 
 

Persbericht

Persbericht

1/ 2

 

Steun in het kader van Rode Neuzendag 
ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg investeert in 
aandacht voor kinderen van psychiatrische patiënten. 
 

 
 
 

6 juni 2016

 
 
6 juni 2016 – “Alles op z’n KOPP” van ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis 
Stuivenberg is een van de 26 initiatieven die steun krijgen vanuit het 
Rode Neuzen Fonds. Het team van ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis 
Stuivenberg krijgt een prijs van 20.000 euro om aan het project KOPP 
te spenderen. 
 
Vorig jaar organiseerden VTM, QMusic en Belfius voor het eerst Rode Neuzen Dag met 
als doel meer psychologische hulp te bieden aan jongeren en het taboe rond psychische 
problemen te doorbreken. De eerste editie was een groot succes en bracht ruim 3.8 
miljoen euro op. Het ingezamelde geld werd samengebracht in het Rode Neuzen Fonds, 
dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. 26 verschillende organisaties, 
verspreid over heel Vlaanderen, die allen op hun manier hulp bieden voor jongeren met 
psychische problemen, krijgen door dit fonds nu een duw in de rug. 
 
Alles op z’n KOPP is een project dat het personeel van het ZNA Psychiatrisch 
Ziekenhuis Stuivenberg wil sensibiliseren, trainen en coachen om in hun 
behandeling ook systematisch aandacht te hebben voor de beleving van de 
kinderen van hun patiënten. 
Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) hebben zelf nl. een 
veel grotere kans op het ontwikkelen van psychische problemen. ‘We willen 
dat hulpverleners van het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg de ouders 
helpen om met hun kind te praten, omdat uit onderzoek blijkt dat dit een 
belangrijke preventieve stap is om kinderen te behoeden voor eigen 
psychische problemen’, aldus Hugo Pietermans, directeur van het ZNA 
Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg. ‘We willen het kind informatie geven 
over de aandoening van de ouder, ruimte geven om zijn gevoelens te uiten, de 
mogelijkheid bieden met een vertrouwenspersoon hierover te spreken en 
uiteindelijk nog voldoende ruimte bieden om ‘gewoon kind’ te zijn.’  
‘De middelen (20.000 euro) zullen o.a. gaan naar: het voortdurend 
sensibiliseren van hulpverleners, familie en patiënten, de aankoop van psycho-
educatief materiaal, de creatie van een kindvriendelijke omgeving, vorming en 
training aan het personeel, …’ vertelt projectleider Karin Magits. 
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Contact: 
 
Hugo Pietermans 
Directeur ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg 
0476 392 843 
 
Karin Magits 
Projectleider KOPP 
03 217 77 35 
 
 
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 stelt zo’n 6.000 mensen tewerk, waaronder 
600 artsen, die dagelijks zo’n 7.000 patiënten verzorgen. 
 
 
 
 
ZNA omvat: 

 
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 stelt zo’n 7.000 mensen tewerk, 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: Medisch Centrum Regatta en Medisch Centrum Kaai 142 

1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens). 
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