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JCI audit
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• Erkenning voor veilige en 
kwaliteitsvolle zorg

• Geslaagd met 99,5%

• Slechts 7 verbeterpunten op 1200  
parameters

• 1e ziekenhuis in België met JCI-
netwerkaccreditering



Elektronisch patiëntdossier
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• ZNA en GZA selecteren leverancier 
voor gezamenlijke invoering EPD

• Ongeziene schaalgrootte op 
internationale zorgmarkt

• Administratieve en medische 
gegevens patiënten geregistreerd 
& bewaard 

• 1 softwarepakket i.p.v. tientallen 
toepassingen

• Betere communicatie naar &  
zorgplanning voor patiënt



ZNA Cadix

4

• Maart: eerste van 60 000 
geglazuurde blauwe en groene 
tegels op de gevel

• Oktober: 220 medewerkers volgen 
kick-off om het gebouw en de 
invulling te leren kennen

• Opstart werfbezoeken met 
werknemers en artsen van ZNA



Drones tussen Antwerpse 
ziekenhuizen
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• Project Helicus verbindt alle 
Antwerpse ziekenhuizen van ZNA, 
GZA en Helix via drones 

• Test vervoer van bloed, urine, 
weefsel en geneesmiddelen via 
drones



Vernieuwde spoed ZNA Middelheim
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• See & treat

• vervangt klassieke triage waarbij 
verpleegkundige volgorde toewijst

• meteen onderzoek door spoedarts en 
verpleegkundige

• Streven naar lege wachtkamer



PET-CT-scan erkend 
in ZNA Jan Palfijn
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• Bijkomend erkend toestel in 
noorden van Antwerpen

• 1 van de 4 toestellen in het Da 
Vinci-samenwerkingsverband 
(ZNA, GZA & UZA)



Innovatie

8

• Primeur: operatierobot plaatst 
knieprothese

• Pilootproject met tablets in WZC 
ZNA Joostens

• Nieuwe vertreklounge in ZNA 
Middelheim

• Start mobiel psychiatrisch team 
‘t Stad

• Obesitascentrum introduceert 
personal coach

• Piloottraject bedside briefing in 
ZNA Middelheim & ZNA Jan Palfijn

• …



Trots op onze Zorg

9

• Artikel in HLN over geriatrie

• Intern onderzoek

• Zorginspectie op bezoek bij 
geriatrie- en revaliatieafdelingen

• Traject Trots op onze Zorg

• Vacatures voor 20 extra 
nachtverplegers



Internationale samenwerking
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• Chinese studenten verpleegkunde 
volgen les in ZNA Hoge Beuken

• Indische verpleegkundigen volgen 
opleiding bij ZNA Joostens

• Buitenlands bezoek aan  
geriatrische sites ZNA Elisabeth en 
ZNA Middelheim 

• Europees SARCUS-project 



Internationale samenwerking
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• Uitwisseling kennis met collega’s 
Düsseldorf

• taalstimulatie tijdens wakkere operaties van 
patiënten met tumoren in taalkritische
regio’s op de dienst neurochirurgie van ZNA 
Middelheim

• Nederlandse Radboud UMC op 
bezoek

• Buitenlands bezoek aan  
geriatrische sites ZNA Elisabeth en 
ZNA Middelheim 

• Europees SARCUS-project 



Bekroningen
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• Belgische award ‘Goede praktijken 
voor gezonde werkplek’

• Best scorende ziekenhuiswebsite

• ZNA Hoge Beuken ambassadeur 
voor persoonsgerichte zorg voor 
mensen met dementie

• Kwaliteitslabel voor afd. 
verloskunde – prenatale 
diagnostiek ZNA Middelheim

• Award ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak 
je dat aan’ voor milieudienst

• Zilver op Kwinta Business 
Excellence Award



Erkenningen 
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• Brandwondencentrum ZNA 
Stuivenberg: accreditering door 
European Burns Association (EBA)

• label voor de zorgkwaliteit, de 
patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg

• 1e Belgische brandwondencentrum met 
EBA-accreditering

• Succesvolle zorginspecties cardiale 
zorgtrajecten ZNA Jan Palfijn en 
ZNA Stuivenberg

• Kwaliteitslabel ZNA labo

• ZNA Joostens erkend als WZC voor 
personen met jongdementie



Evenementen
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• Familiedag in ZNA PZ Stuivenberg

• 40 jaar ZNA Jan Palfijn

• Succesvolle Avond van de Stroke

• Familiedag voor diabetespatiëntjes

• Jubileumsymposium ‘Joint Care’ in 
ZNA Jan Palfijn

• 1e kinderthoraxsymposium



Huisartsensymposium 
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• Recordopkomst

• 320 huisartsen, huisartsen in 
opleiding en specialisten 



Samenwerking ZNA - GZA 
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• Maag-darmspecialisten

• EVA: Endoscopie Vereniging Antwerpen, een 
van de grootste endoscopiecentra in 
Vlaanderen

• 5 artsen bundelen expertise hoog-
gespecialiseerde endoscopie-onderzoeken

• ca. 1500 onderzoeken per jaar

• Pectuskliniek

• samenwerking meerdere specialistische 
disciplines aangeboren borstkasafwijkingen

• behandeling operatief of niet-operatief

• team kinderchirurgen, kinderartsen, 
kinesisten en kinderanesthesisten kiest 
meest passende behandeling 

• Elektronisch Patiënten Dossier



ZNA Joostens opent belevingstuin
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• Kleurrijke ‘belevingstuin’ waar 
bewoners o.a. zelf vruchten 
kweken en hun zintuigen 
geprikkeld worden

• Elke bewoner kan – ongeacht de 
fase van dementie – genieten van 
de tuin
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