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Reacties of suggesties voor het volgende 
Almagazine zijn steeds welkom bij  
Marc Van Hulle – Pam Vereecke : 
schriftelijk via postvak manager PR en 
communicatie of marc.vanhulle@azalma.be - 
pam.vereecke@azalma.be of 
tel. 09 310 13 32 – 09 310 14 98

Indien u meewerkt aan een reportage voor 
het Almagazine of deelneemt aan een 
activiteit van de vriendenkring, stemt u 
impliciet ook in met het nemen en/of pu-
bliceren van foto’s die verband houden met 
deze reportage of deze activiteit. Wij hopen 
op uw begrip daarvoor te kunnen rekenen.
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“Trots op het dreamteam  
van AZ Alma!”

De vakantie komt eraan, hoog tijd om de batterijen op te laden. 
Ook algemeen directeur Rudy Maertens kijkt er al naar uit, want 
sinds de vorige zomervakantie is er in AZ Alma heel wat gebeurd. 
“Ik ben zo trots op mijn dreamteam in AZ Alma, gevormd door 
alle Almatiërs”, onderstreept Rudy. “We hebben samen al veel 
verwachte en onverwachte hindernissen genomen maar zijn er 
sterker uit gekomen. Daarom vond ik de lekkere Week van de 
Medewerker zo’n topper. Ik ben blij dat iedereen daar massaal 
heeft kunnen van genieten.”

De ‘Week van de Medewerker’ werd inderdaad (letterlijk en 
figuurlijk) fel gesmaakt!
Rudy Maertens: “Ja, ook al omdat er door het organiserende team 
over gewaakt wordt dat zoveel mogelijk artsen en medewerkers 
kunnen meegenieten. Ze spreiden het aanbod over verschillende 
momenten in de week en dat maakt het zo aangenaam. Weet je, 
ik stel vast dat een aantal ziekenhuizen met verwondering kijkt 
naar dit aanbod. Ik verwacht dat er de komende jaren nog wel 
collega’s zullen zijn die met hetzelfde uitpakken. Dat is mooi, we 
waren de trendsetter. Alweer.”

Hoopvol was ook de ruime belangstelling op de Dag van de Zorg.
Rudy: “Dat vind ik ook. Ondanks het heel mooie weer en ondanks 
het feit dat de schrik voor corona bij sommige mensen toch nog in 
het achterhoofd spookt, mochten we meer dan duizend bezoekers 
begroeten. De rondleiding was echt veelomvattend en het deed 
me plezier dat een pak artsen zelf aanwezig was om uitleg te 
geven over hun specialisme. Bij sommige zorgde dat zelfs even 
voor een file, maar dan kwam Morris langs, onze conciërge van het 
zesde verdiep, om de wachtenden te animeren.” (lacht)

Het nieuwe paviljoen van Timanti oogstte ook veel bijval!
Rudy: “Ik ben blij dat we eindelijk deze nieuwe uitbreiding 
van onze dienstverlening officieel hebben kunnen openen. We 
hebben er wat geduld voor moeten hebben, maar uiteindelijk 
was het resultaat het wachten waard. Ik zag trouwens tijdens de 
Dag van de Zorg, waarop Timanti het eindpunt van de rondgang 
was, heel veel verraste gezichten bij zo’n fraai paviljoen. Samen 
met de PAAZ-afdeling, die ook nog maar enkele jaren actief is in 

AZ Alma, kunnen we nu een groep patiënten en jongeren helpen 
die hier vroeger moeilijk onderdak vonden. Dit bewijst dat AZ 
Alma een levende instelling is die voortdurend wijzigingen kan 
ondergaan en telkens moet proberen om innoverend uit de hoek 
te komen.”

Over innovatie gesproken: voor de derde keer op rij hebben 
we een ziekenhuisaward gewonnen, nu voor ‘Innovatie van 
het Jaar’!
Rudy: “AZ Alma wil blijven inzetten op innoverende projecten, 
zowel Sara Keirse (directeur Innovatie en HR) als de pas gestarte 
Prisca Rabaut (manager Kwaliteit en innovatie) zullen die kaart 
volop trekken. Maar het bekroonde project, het versturen van 
een sms’je naar de vertrouwenspersoon eens de patiënt vanuit 
het OK op de kamer is, bewijst dat innovatie geen ingewikkelde 
spitstechnologie hoeft te zijn. Ook met kleine dingen kunnen we 
onze zorg en onze dienstverlening aan de patiënten en hun familie 
beter maken. Hoofdverpleegkundige Steven De Cuyper heeft het 
project in gang gezet, anderen uit het ziekenhuis zijn mee op de 
kar gesprongen. En kijk, een derde award staat bij ons te pronken!”

OK, bedankt en prettige vakantie! 

Rudy: “Ik wens onze artsen en medewerkers ook een prettige 
vakantie, ze hebben het dubbel en dik verdiend. En weet je 
wat? Vervang bij dit voorwoord voor één keer mijn foto door 
een leuk beeld dat ik tijdens de Dag van de Zorg opmerkte in de 
schoonmaakberging! OK?”
Komt in orde, Rudy! ●

AZ Alma is aangesloten bij Kortom
en maakt deel uit van het KOM-netwerk 

een zee van mogelijkheden
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Geruststellend sms’je wint Innovatie-award 
Voor de derde keer op rij is AZ Alma erin geslaagd 
om een Zorgaward in de wacht te slepen. Eind april 
werd tijdens de awardshow de Innovatie van het 
Jaar toegekend aan hoofdverpleegkundige ZE21 
Steven De Cuyper. Het sms-project (waarbij de ver-
trouwenspersoon wordt verwittigd dat de patiënt uit 
recovery terug op de afdeling is gekomen), maakte 

indruk op de vakjury. 

Steven, de bedenker van het initiatief, was eerst wat overdonderd 
bij de bekendmaking, maar herpakte zich snel en legde uit dat het 
niet altijd spitstechnologie moet zijn om een verschil te maken 
voor de patiënt, zijn of haar familie en voor het team. Hij bedankte 
iedereen die een steentje had bijgedragen tot het welslagen van 
dit project: het team van ZE21, onze ICT-dienst, onze gewezen ma-
nager zorg en innovatie Els De Volder, stagiaire Lisa De Beuckelaer 
die er een enquête over hield en de firma Amaron.

En het feest bleef maar aanhouden, in de Bijloke in Gent, want AZ 
Alma was ook één van de drie genomineerden (uit 17 ingediende 
projecten) voor de Zorgaward Intern project van het Jaar. Hoofd-
verpleegkundige Marleen Van De Woestyne stelde het digitale 
informatiebord voor, dat op haar zorgeenheid was bedacht, uitge-
werkt en geïmplementeerd. De jury verkoos een ander project als 
laureaat, maar vond het AZ Alma-initiatief heel waardevol.

De awards van het ZORG magazine werden voor de derde 
maal uitgereikt. Drie keer slaagde AZ Alma erin om één 
van de tien Zorgawards te winnen. In 2019 werden we als 
Zorgwerkgever van het Jaar aangeduid, in 2021 waren we 
Ziekenhuis van het Jaar en nu scoorden we dus met het In-
novatieproject van het Jaar. Een prestatie om fier op te zijn.

Bijna vier op een rij

Alsof dat niet genoeg was: daags voordien werden de Inspire 
Health&Care Awards uitgereikt. Ook daarvoor had AZ Alma een 
project ingediend: het Revalidatiecentrum zette het aanwenden 
van de groene omgeving van het ziekenhuis bij de revalidatie van 
patiënten en bij het welbevinden van de medewerkers in de kijker. 
Sara Van Den Spiegel en Tania Goderis mochten, als één van de 
laatste drie genomineerden (uit 75 inzendingen) richting podium, 
maar haalden het net niet. 

Proficiat aan allen die zich dag in en dag uit inzetten voor de pa-
tiënten maar die ook nog de tijd en de inspiratie vinden om met 
initiatieven uit te pakken die dat extraatje bieden en ons ziekenhuis 
telkens weer op de kaart zetten. Keep up the good work. ●

Marleen en Steven bij Margot Cloet van Zorgnet-Icuro

Steven De Cuyper:
 SMS-project maakte indruk

Marleen Van De Woestyne: 
op een zucht van een Award



De opdracht voor de organiserende werkgroep is eenvoudig: leg 
onze artsen en medewerkers zoveel mogelijk in de watten tijdens 
de Week van de Medewerker! Ga er maar aan staan: om en bij de 
1.400 mensen een week lang enkele momenten geven waarop 
ze kunnen genieten van iets lekkers of fruitigs.

Maar het is gelukt, de vorig jaar uitgeteste formule hield stand: 
een vroege barista met koffiekoeken op maandagochtend, een 
mocktaildrink met gefrituurde hapjes op dinsdagnamiddag, een 

mand vers fruit op de afdeling op woensdag, meer dan 850 pak-
ken friet-met-een-vlezeken op donderdag en een ijsje op vrijdag-
namiddag. Zaterdagnacht kregen de nachtverpleegkundigen dan 
nog het bezoek van de directieleden Sara Keirse en Fritz Defloor, 
die donuts en smoothies bij zich hadden.

Nieuwe afspraak: volgend jaar, maar dan opnieuw in de week 
van 12 mei (Dag van de Verpleegkunde). ●

U was weer fantastisch tijdens  
de Week van de Medewerker!

Genieten van de koffie of chocolademelk bij de barista

An apple a day keeps the doctor away…  
of mag dat niet in een ziekenhuis ;-)

Een Almagnum kan er altijd wel in bij onze AlmatiërsDe onvermijdelijke topper: frietjesdag!



Maar u hoeft niet tot volgend jaar te 
wachten om nog eens uit de bol te 
gaan, want het Nazomerfeest 2022 
komt eraan: afspraak op vrijdag 23 
september 2022 op een nog niet te 
verklappen locatie!

SAVE THE DATE
23 september 2022

Een Almagnum kan er altijd wel in bij onze Almatiërs

Een mocktail op een zomerse los- en laadzone gaat er altijd wel in

Fritz en Sara bezorgden smoothies en 
donuts aan de nachtploegen

Radio Zonnestraat zorgde voor een streepje muziek
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Je mag toch wel zeggen dat Prisca Rabaut 
een opmerkelijk parcours aflegde. Eigenlijk 
volgde ze zowel in België als in Nederland 
de opleiding Optometrie, waarvoor ze zo-
wel in de Hogeschool Brussel (2008) als 
Hogeschool Utrecht (2012) een diploma 
behaalde. “Ik was destijds naar Nederland 
getrokken omdat optometrie daar toen 
verder stond en meer ingeburgerd was”, 
legt Prisca uit. “Toen bleek dat de opleiding 
echt wel uitgebreider was, besloot ik op-
nieuw in de boeken te duiken. Ik werkte 
een paar jaar als optometrist in een optiek-
zaak, maar vond dat ik dat niet mijn ganse 
leven wilde doen. Daarom ging ik weer 
studeren, Master Health Care Management 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, 
dit keer. Ik combineerde die studies met 
mijn werk als optometrist in een oogkliniek 
en met mijn gezin. In die oogkliniek was 
ik trouwens verantwoordelijk voor het JCI-
accreditatietraject.”

Uiteindelijk besloot Prisca om met haar 
man en twee kinderen naar België terug te 
keren en toen ging ze op zoek naar een job 
rond Quality & Safety in een ziekenhuiscon-
text. Zo belandde ze eerst bij AZ Nikolaas in 
Sint-Niklaas, waar ze een jaar het NIAZ-tra-
ject op zich nam en dan verhuisde ze naar 
AZ Jan Palfijn in Gent om opnieuw de NIAZ-
accreditatie te begeleiden. Nu staat ze voor 
een grote uitdaging in AZ Alma, maar dat 
boezemt haar geen schrik in ook al heeft 
ze na Els De Volder toch wel ‘big shoes to 
fill’: “Die uitdaging geeft me energie, ik 
vind het hier steeds leuker. Nu probeer ik 
zoveel mogelijk mensen te leren kennen, 
daarna wil ik de afdelingen bezoeken. Ik ga 
me niet in mijn bureau verstoppen, ik wil 
naar de werkvloer, want daar gebeurt het, 
daar leer je het meest.”

Voor de switch NIAZ-Qualicor hoeft men in 
AZ Alma geen schrik te hebben, zegt Prisca. 
“Qualicor is eigenlijk het vroegere NIAZ. Nu 

gaan we meer waarderend auditen, gaan 
we vooral luisteren en steeds weer de 
vraag stellen: ‘Waarom doen jullie dit zo?’ 
Als je dat kunt staven door aan te tonen dat 
er bewust is over nagedacht en de risico’s 
helder in kaart werden gebracht, zal dit ook 
worden aanvaard. Maar vergis je niet, het 
zal weer hard werken worden, maar het is 
meer maatwerk geworden. We gaan moe-
ten blijven weten waarmee we bezig zijn, 
maar de focus zal meer liggen op waarom 
we iets doen dan ook de koude regeltjes. 
Het wordt een voortdurende PDCA-cyclus!”

Intussen zijn de audits heropgestart en 
die worden voor Prisca zeer leerrijk. Te-
gen de zomer wil ze ook de veiligheids-
rondes terug starten. En de lancering van 
het nieuwe EPD zal een grote aanpassing 
vergen. Voortaan zal met mondjesmaat en 
in stijgende lijn gecommuniceerd worden. 
Intussen wil Prisca veel luisteren bij artsen 
en medewerkers in AZ Alma. Aan dokter 
Danny Meire, voorzitter van de stuurgroep 
Q&S en een autoriteit op vlak van zieken-
huisaccreditaties, heeft ze alvast een grote 
steun, net als aan directeur Kwaliteit en 
Innovatie Sara Keirse. Jeffrey De Laere 
(deeltijds projectmedewerker kwaliteit), 
Carmen Torres en Manon Pieters (voltijd-
se projectmedewerkers kwaliteit) vervolle-
digen het team dat ervoor moet zorgen dat 
AZ Alma een ziekenhuis met een neus voor 
kwaliteit wordt/blijft. ●

Prisca Rabaut (links) en directeur Kwaliteit en Innovatie Sara Keirse

Nieuwe manager Kwaliteit en Innovatie Prisca Rabaut heeft zin in accreditatietraject:

“Op de werkvloer gebeurt het,  
daar leer je het meest!”
AZ Alma maakt zich op voor een nieuwe accreditatie-audit, eind 2023 
onder de Qualicor-vlag, dit keer. Onze gids daarbij is de nieuwe manager 
Kwaliteit en Innovatie Prisca Rabaut die Els De Volder opvolgde en sinds 
begin mei aan de slag is. Met Prisca Rabaut wordt alvast een pak accredi-
tatie-ervaring in huis gehaald, want ze doorliep al drie trajecten: één met 
JCI in Nederland en twee met NIAZ in België. “Het is een uitdaging om nu 
ook met AZ Alma en Qualicor een goed resultaat te behalen”, zegt Prisca. 
“Maar die uitdaging geeft me energie, ik vind het hier steeds leuker!”
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Voor het eerst nam AZ Alma deel aan de Dag van de 
Zorg, bedoeld om de zorgsector op een positieve ma-
nier in de kijker te zetten. Welnu, die opdracht is vol-
ledig geslaagd want ondanks het heel zonnige weer 
kwamen toch meer dan duizend bezoekers langs 
voor een blik voor en achter de schermen van een 
volop in werking zijnde ziekenhuis. ”

Het parcours voor die Dag van de Zorg uitstippelen en al de geïnte-
resseerde diensten langsheen dat traject samenbrengen was een 
zware klus. Uiteindelijk werd een route uitgestippeld die toch goed 
anderhalf uur in beslag nam, op sommige piekmomenten zelfs tot 
twee uur! Maar niemand klaagde, integendeel, onderweg was er 
voldoende verpozing. Onze conciërge van de zesde verdieping Mor-
ris (aka Joost Van Hyfte) animeerde de wachtrijen aan de ingang 
en bij ZKI. Clown Tyno zorgde voor kindergelach in Timanti met zijn 
gekke fietsjes en zijn creatieve ballonnen. En de wedstrijd met de 
stripfiguren maakte ook voor het kleine volkje van het parcours een 
ware zoektocht.

Maar de hoofdrolspelers waren onze artsen en medewerkers, waar-
van de meeste een marathon van 7 uur volhielden om hun spe-
cialisme of hun afdeling bevattelijk voor te stellen. De bezoekers 
konden honderduit vragen stellen en ze deden dat ook, nu ze de 
kans hadden om zonder stress eens nader kennis te maken met een 
mammografietoestel, een urologische of een gastro-enterologi-
sche ingreep of een orthopedische operatie. Ook de voordracht van 
de cardiologen kende veel bijval en poppendokter Fientje had de 
ganse dag de handen vol met het oplappen van knuffels en poppen.

En dan waren er nog de afdelingen zelf die zich van hun meest klant-
vriendelijke kant toonden: de bezoekers waren verrast door het zeer 
ruime revalidatieaanbod, door de nieuwe PAAZ-afdeling, door de 
aanpak van onze afdeling Geriatrie maar ook door het uitgebreide 
jobaanbod van onze HR-dienst. We hoorden ook herhaaldelijk dat 
het ‘hier zo proper is’, en hoe dat komt, zagen ze bij het wagenpark 
van de Schoonmaak. Bij Timanti werd de nieuwste afdeling van  
AZ Alma getoond en was het tijd voor een verfrissend drankje. ●

Eerste deelname aan 
Dag van de Zorg was voltreffer

Morris verrast door mini-verpleegkundige

Revalidatie
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PAAZ Geriatrie

Stripwedstrijd

Orthopedie

Orthopedie

Orthopedie
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Urologie Gastro-enterologie

HR

Poppendokter

Medische beeldvorming
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Cardiologie

Schoonmaak

Clown Tyno

Nagenieten bij Timanti
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Arts-specialist in de anesthesie dokter Michel 
Parys trok eind februari na een carrière van  
32 jaar de deur van ons ziekenhuis achter zich 
dicht. “Het is nu tijd om andere dingen te doen 
en wat meer van het leven te genieten”, zegt 
hij. En hij doet zijn familienaam alle eer aan, 
want hij kocht een huisje in het zuiden en wil 
letterlijk leven als God in Frankrijk. Het is hem 

gegund!

Genetisch gecodeerd
“Ik begon mijn loopbaan in 1990 in het toenmalig Elisabeth 
Ziekenhuis in Sijsele”, begint Michel Parys zijn verhaal. “Wij 
waren toen met twee anesthesisten. Dit volstond want 
we hadden in die tijd maar twee operatiezalen die zelfs 
niet elke dag in gebruik waren! Ik combineerde mijn start 
in Sijsele met mijn militaire dienst, waardoor ik wekelijks 
voor een 24 uurs-permanentie naar Neder-over-Heembeek 
moest en een weekend op vijf voor een 48 uur-shift naar 
het militair ziekenhuis Koningin Astrid. In Sijsele was ik één 
weekend op twee van wacht, veel vrije tijd had ik toen dus 
niet. Dat ik voor het specialisme anesthesie-reanimatie heb 
gekozen, is misschien een beetje genetisch gecodeerd.....?  
Mijn vader, broer en dochter zijn immers ook anesthesist…”

Snelle beslissingen
“Toen ik startte, waren de operatiezalen in Sijsele nog 
vrij rudimentair ingericht voor wat betreft de anesthesie”, 
herinnert hij zich nog.  “Wij beschikten over een oude 
logge respirator, één klein ECG- toestel en een manuele 
bloeddrukmeter op statief....  De klinische evaluatie van de 
patiënt onder narcose was dus heel belangrijk!   Dit heeft 
echter niet lang geduurd. Door directe en snelle afspraken 
met de toenmalige directie kwamen er al snel drie nieuwe, 
volwaardige en goed uitgeruste operatiezalen. Er kwamen 
ook snel zes volwaardige IZ-boxen.”

Die directe beslissingen miste Michel Parys wel aan het eind 
van zijn loopbaan: “Te veel beslissingen moeten nu door 
allerlei commissies worden goedgekeurd en dat vertraagt 
veel.  Daarom hoop ik ten stelligste dat daar, met het door 
de directie vooropgestelde changeplan, snel verandering 
in komt en alle problemen en veranderingen veel kordater 
kunnen worden aangepakt.” 

Belangrijke handtekening
Na zeven jaar werd dokter Parys al benoemd tot diensthoofd 
anesthesie-reanimatie en kreeg hij van  de directie “carte 
blanche” om de dienst verder uit te bouwen. Al snel 
kwamen er verschillende collega’s bij: eerst dokter Sigrid 
Wyseur, nadien dokter Philippe Lampaert en dokter dokter 
Jan Quisquater. “Door mijn diensthoofdschap kwam ik al snel 
in tal van andere commissies terecht, ook in de medische 
raad. Ik had hierdoor zelfs het voorrecht om als “voorzitter 
ad interim” mijn handtekening te kunnen plaatsen onder 
het fusieakkoord Sijsele-Eeklo!”

“Ik ben blij dat er na een loopbaan van 32 jaar nu tijd vrij 
komt om andere dingen te doen en wat van het leven te 
genieten.... Ik heb een huisje in Frankrijk gekocht waar ik 
een deel van mijn leven wil doorbrengen met tuinieren, 
fietsen, wandelen, lezen ..... kortom genieten van het leven 
als “God in Frankrijk” zonder de geneugten te vergeten van 
de goede Franse wijn!

Ik wens al mijn collega’s nog veel arbeidsvreugde toe en 
vooral een goede samenhorigheid en “teamspirit”!T” ●

Dokter Michel Parys wil nu leven  
als God in Frankrijk

“In mijn familie is kiezen voor anesthesie 
misschien wel genetisch gecodeerd.”

Personalia



Carine 
Versieck 
(verpleegkundige 
ZE21):  
“Geen zittend gat”

Carine Versieck kan zich haar allereerste werkdag op 3 september 
1979 herinneren alsof het gisteren was. “De start op de V-dienst in 
Sijsele (verlengde dienst of geriatrie) was heftig. Het feit dat ik nog 
alle namen van de patiënten voor de geest kan halen, zegt genoeg. 
We waren een geweldig goede groep, onder hoofdverpleegkundige 
Yvonne. En nog steeds, zij het dan nu op ZE21 onder ‘teamleider’ 
Steven. Het was noch voor hem noch voor de groep evident toen 
we tot cohorte-afdeling transformeerden. Fysiek was het werk niet 
zo belastend. Mentaal wel. Vooral bij demente personen die het 
isolement niet konden begrijpen. Anderzijds ben ik blij dat ik deze 
periode heb kunnen meemaken als verpleegkundige. Het hoort bij 
de job. Als buitenstaander kan je je niet inbeelden hoe patiënten 
zich voelen. Daarom helpt het om mensen gerust te stellen.” 
Carine heeft geen zittend gat. Dus nu is het uitkijken naar vele wan-
del- en fietstochtjes met de vrienden. En trips naar Nederland om 
als ‘reserve-oma’ op logé te gaan bij de kleinkinderen. Ook over-
weegt ze om zich als vlinder in te zetten op de palliatieve eenheid. 
Dat lijkt haar erg dankbaar werk. ●

Carine De Zutter  
(verpleegkundige vaatchirurgie OK): 
“Vooral moed en liefde”

Op 32 jaar tijd heeft Carine De Zutter heel wat zien veran-
deren in ons ziekenhuis. “De manier van verzorgen is ver-
anderd. We zijn van een zorgende naar een technischer/
administratiever invulling geëvolueerd. Tegelijk ben ik 
vooral mezelf gebleven: er is niets belangrijker dan pra-
ten met patiënten net vooraleer ze onder het mes gaan. 
Geruststellen, luisteren, begripvol zijn, … En een fijne 
werksfeer verzorgen. Ik kijk ernaar uit om gitaarles te ge-
ven in Lokaal Dienstencentrum Zonneheem, om meer te 
fietsen, de kleinkinderen te zien, …. Al zal ik de collega’s 
ontzettend hard missen. Als ik hen nog één boodschap 

kan meegeven, is het deze: blijf de moed vinden bij en 
heel veel liefde delen met elkaar. Want het is een prachtige groep.” ●

Nadine 
Keirse (teamleider 
schoonmaak): “Schoonmaak onderging 
grote evolutie, gelukkig!”
Met Nadine Keirse verdwijnt een vriendelijk, lachend gezicht uit 
het ziekenhuis. 41 jaar lang werkte ze bij de schoonmaak, eerst in 
het Elisabeth Ziekenhuis in Sijsele en uiteindelijk in de nieuwbouw 
in Eeklo. Al na drie jaar werd ze teamleider en werkte ze lang sa-
men met Carline De Baets en Christine Van Cleemput. Maar toen 
heette teamleider anders: voorwerkster of zelfs… brigadier! “Dat 
was toen voor 85% meewerken met de andere schoonmaaksters 
en voor 15% administratie”, zegt Nadine. “We werkten in het begin 
nog met de emmer en de trekker, later kwam de evolutie, geluk-
kig maar, en de schrobmachines.” Terwijl haar man Roland Van De 
Velde aan de slag blijft als vrijwilliger bij Radio Zonnestraal, heeft 
Nadine de deur van het ziekenhuis achter zich dicht getrokken. Met 
pijn in het hart, want ze heeft hier heel graag gewerkt. “AZ Alma 
was mijn tweede thuis”, zegt ze, “maar nu is het tijd voor andere 
dingen: lezen, tuinieren, wandelen en samen met Roland voor Gib-
son, ons nieuwe hondje, zorgen! Ook op stap gaan, eventueel wat 
vrijwilligerswerk doen en zorgen voor mijn mama staan hoog op 
mijn agenda. En verder minder gestresseerd zijn en genieten van 
de dag die komt.” ●

12

Pe
rs

on
al

ia

 (Brug)pensioenen



Martine Van 
Lersberghe 
(schoonmaak 
algemene dienst): 
“Tijd voor de 
kleinkinderen”

Na een loopbaan van bijna 
30 jaar trok Martine Van Le-
rsberghe half maart de deur 
van AZ Alma achter zich dicht. 
“Dertig mooie jaren”, zegt 
Martine, “ik heb hier altijd 
graag gewerkt. Ik ben des-
tijds gestart in het Elisabeth 

Ziekenhuis in Sijsele en heb de laatste vijf jaar in Eeklo gewerkt.” 
Martine was altijd aan de slag op de algemene dienst en de reva-
lidatie, en dat beviel haar heel goed. Ze kijkt terug op een mooi 
afscheidsmoment en maakt nu volop tijd voor de twee kleinkinde-
ren die dagelijks langskomen. “En er is er nog eentje op komst”, 
lacht ze! ●

Geert Voet 
(schoonmaak 
OK): “Serieuze 
aanpassing maar 
mooie job”
Acht jaar lang was Geert Voet 
de vaste schoonmaker van 
de avonddienst op het Ope-
ratiekwartier: hij startte om 
18 uur en werkte tot 22 uur. 
Voordien had hij een heel 
andere carrière van ruim 33 jaar 
in twee Maldegemse bedrijven, waaronder een houtzagerij. 
“Toen die zagerij stopte, ging ik op zoek naar een andere job 
en zo kwam ik in Sijsele in de schoonmaak terecht”, vertelt 
Geert. “Dat was een serieuze aanpassing, dat kan je wel den-
ken, maar ik ben blij dat ik die weg ben ingeslagen want ik 
heb nog acht mooie jaren gekend in AZ Alma. Dat avondwerk 
was ook even wennen: in de winter gaat dat nog, maar ’s 
zomers is het toch anders. En nu ben ik plots thuis, ’s avonds! 
Ik ga mijn collega’s dan zeker missen, want we vormden een 
hechte groep op ons eilandje in het OK.” Geert maakt nu tijd 
om te fietsen en te wandelen en om zijn kleinkind te ver-
troetelen. ●

Claudine Van 
Hecke (vlinder 
schoonmaak): 
“Ik zal eens 
zwaaien 
van aan de 
overkant!”
Negen jaar werkte 
Claudine Van Hecke 
in de schoonmaak in 
AZ Alma, even lang was ze vlinder. 
“Een bewuste keuze”, zegt ze, “ik wilde geen vaste dienst. Ik 
zou zot worden mocht ik drie dagen op dezelfde plaats moeten 
werken. Nu had ik veel variatie, zo had ik het liefst. En tenslotte, 
je moet toch overal je werk goed doen, hé?” Claudine was ook 
de nachtwacht voor de COVID-19-kamers, maar dat deerde haar 
niet: “Ik voelde me hier op de cohorte veel veiliger dan in het 
warenhuis”, zegt ze. “En ik moest ook niet van ver komen, hé, 
ik woon naast het ziekenhuis in de Blakstraat. Dat is nu gemak-
kelijk, ik kan van aan de overkant eens zwaaien naar mijn col-
lega’s!” (lacht) Voor Claudine breekt nu een tijd aan om voor de 
vier kleinkinderen te zorgen en om met de gloednieuwe wagen 
op reis te gaan. ●

Johan 
De Baere 
(Beleids-
informatie): 
“De eerste 
ICT’ers”
Voor Johan De Baere van 
Beleidsinformatie is de 
pensionering eigenlijk al 
een tijdje in zicht, want hij is 
al twee jaar afwezig wegens 
ziekte. Een vervelend einde misschien, maar wel een mooie carrière 
in het ziekenhuis die startte in 1980 in het klinisch laboratorium bij 
apotheker-bioloog Jacques Hoegaerts. Toen 10 jaar later de functie voor 
diensthoofd facturatie en administratie vrij kwam, greep Johan die kans. 
Later werd hij nog diensthoofd opnamedienst en onthaal en was hij, 
samen met Marc Lamote en Marc Van Der Weyde, de eerste ICT’ers in 
het ziekenhuis. Johan De Baere rondde zijn loopbaan in AZ Alma af bij 
de dienst Beleidsinformatie, waar hij Hans Berten aan zijn zijde kreeg. 
Op de foto staat Johan (rechtsmidden) met zijn trouwe kompanen uit 
zijn ziekenhuisloopbaan: Godfried Verstraete, John Ryckaert, Hans Ber-
ten, Marc Van Der Weyde en Danny Claeys.  ●

13

Personalia



14

Pe
rs

on
al

ia

Ronny 
Demeyer 

(medewerker 
transport, 

Magazijn & 
Distributie): 

“Opnieuw 
klusjes 

plannen”

Na een mooi werkverleden als schrijnwerker startte Ronny Demeyer 
in 2010 op de Technische Dienst, als klusjesman en bij de afval-
verwerking. Bij de doorstart naar de Ringlaan, belandde hij in het 
team van Danny De Jaeger. “Ik kon kiezen tussen de functies glazen-
wasser of medewerker transport. Het is met veel plezier transport 
geworden. Ik heb ontzettend graag op deze dienst gewerkt en vind 
Danny een topper als baas. Eens de rust is teruggekeerd, wil ik so-
wieso klusjesman blijven, voor vrienden dan. Fietstochtjes en trips 
met de mobilhome plannen we ertussen. En in het najaar trekken 
we een tijdje naar de Filippijnen, waar mijn vrouw is opgegroeid. 
Voldoende ontspannende plannen, dus!” ●

Carine  
De Loof (verpleegkundige 
Dag 13): “Mijn grote vakantie start!”
Het was met een dubbel gevoel dat Carine De Loof half april voor 
het laatst de deur van Dag 13 achter zich dichttrok, na een carrière 
van bijna 42 jaar in ons ziekenhuis: “Ik ga mijn collega’s, het werk 
en de patiënten zeker missen, maar ik ben blij dat ik van de stress 
af ben.” Carine startte in 1980 op de chirurgische afdeling in Sijsele 
maar koos in 1994 voor het toen pas gestarte dagziekenhuis. Dat 
was eerst nog een deel van een gewone verpleegafdeling, maar 
kreeg toen een eigen stek op het gelijkvloers. Bij de verhuis naar 
Eeklo in 2017 koos Carine voor het Chirurgisch Dagziekenhuis. Nu 
gaat ze even bekomen en genieten van de start van haar grote 
vakantie voor altijd. Ze kijkt uit om grotere reizen te maken, onder 
meer naar Afrika, en om haar talen op te frissen. Maar ze hoopt 
vooral gezond te blijven: “Ik heb 42 jaar gezien hoe belangrijk dat 
is”, besluit ze. ●

  (Brug)pensioenen (vervolg) 

Dorine Corion  
(verpleegkundige recovery):  
“De dag nemen zoals ‘ie komt”
“Ik ben samen met héél wat collega’s gestart in 1980”, vertelt Do-
rine Corion. “Mijn verhaal begon op de pediatrie, om dan over te 
schakelen naar C2 en C1. Het is gek om te zien hoeveel er veranderd 
is. Enerzijds is er meer. Tegelijk is er minder. Meer gespecialiseerde 
artsen dus veel meer bedrijvigheid in het OK. Tegelijk is de techno-
logie er zodanig op vooruit gegaan dat administratieve vereenvou-
diging en complexer verslaggeving het aandeel verpleegkundigen 
heeft doen terugschroeven. De druk is groter geworden en de ver-
antwoordelijkheid in het OK ligt hoog. Ik ben daarom ontzettend blij 
met en dankbaar voor de jarenlange steun van collega’s en artsen. 
Nu wil ik gewoon de dag nemen zoals ‘ie komt. GENIETEN. Van 
de aanwezigheid van mijn kleinkinderen, uitstapjes met mijn man 
en kwali-tijd met mijn zus.” De collega’s lieten tijdens het gesprek 
eensluidend horen dat ze haar hard zullen missen. Zij hen ook.  ●

Marleen Berkers (Verpleegkundige  
Dag 12): “Prachtig decennium”

“Wat is de technologie erop vooruitgegaan! Toen ik in 1980 begon 
op C2 (Heelkunde) verbleven patiënten gemiddeld acht à tien da-
gen bij ons en haalde ik zelf de draadjes uit de gehechte wonde. 
Nu verwijzen we de patiënt na enkele dagen opname door naar de 
huisarts”, zegt Marleen Berkers. 
“Tien jaar geleden ben ik verhuisd naar de Pijnkliniek. Toen maak-
ten we gebruik van één klein bureautje waarmee we de patiënten 
opvolgden. Vandaag werken we in een gigantische, lichtrijke ruimte 
met een meterslang bureau én supertoffe collega’s. Wat zal ik hen 
missen! Anderzijds hebben mijn man en ik door COVID-19 onze bad-
mintontrainingen aan de jeugd moeten missen. Ik kijk daarom des 
te meer uit naar de vrijgekomen tijd.”  ●
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Muriël Vanmassenhove 
(medewerkster CAL): 

“Uitkijken naar mijn labradoodle”

Na een loopbaan van 14 jaar in de Knokse horeca kwam Muriël 
Vanmassenhove naar het toenmalige Elisabeth Ziekenhuis in 
Sijsele. Daar ging ze eerst 8 jaar aan de slag in de Schoonmaak, 
waarna 12 leerrijke jaren in de CSA volgden. “Ik mocht soms 
eens een operatie bijwonen”, verrast Muriël. De laatste 8 jaar 
van haar loopbaan in AZ Alma werkte ze als CAL-medewerkster 
op de geriatrische afdelingen. “Ik ben heel blij met die laatste 8 
jaar omdat ik genoot van het contact met de patiënten”, vertelt 
ze. “Nu is het tijd voor mezelf, wandelen, uit eten gaan, af en 
toe een citytripje maar vooral genieten van mijn geschenk voor 
mijn zestigste verjaardag: een Australische labradoodle dat in de 
herfst geboren wordt! Daar kijk ik echt naar uit om fikse wande-
lingen aan de zee, waar ik vandaag kom, te maken.” ●

Anita  
Dusarduyn 
(verpleegkundige Mobiele equipe): 
“Geen tijd te verspillen” 

Anita Dusarduyn belandde vijf jaar geleden na een korte te-
werkstelling van 3,5 maand en na een omzwerving in een an-
dere zorginstelling terug in AZ Alma. En zeer terecht. “Ik voel me 
echt thuis in deze warme omgeving. Topcollega’s en topleiding. 
Ik kon me geen beter carrière-einde bedenken dan dit. Ook al 
ga ik de collega’s erg missen, tegelijk kijk ik uit naar wat komen 
zal. Ik ga door met schilderen en mijn vriend is beeldhouwer, dus 
aan creativiteit geen gebrek. Mijn eerste kleinkindje komt eraan, 
ik wil op bezoek naar mijn kind dat in Australië woont en wan-
neer ik tijd over heb, ga ik wandelen, breien en naaien. Geen tijd 
te verspillen, dus!” Anita zit vooraan tweede van links. ●

Myriam Audenaert 
(Materniteit):  
“Nagenieten van zalig afscheid” 
Met gemengde gevoelens en na een carrière van 
40 jaar nam Kristien Devriendt afscheid van AZ 
Alma en haar collega’s van ZE21. “Ik heb verschil-
lende specialismen kunnen uitoefenen”, zegt Kris-
tien. “heelkunde, daghospitalisatie, oncologie, in-
terne, geriatrie… en dat maakte het boeiend voor 
mij. Ik houd dan ook alleen maar warme, leuke en 
mooie herinneringen over en ik heb veel redenen 
om dankbaar te zijn, niet het minst de mensen 
met wie ik heb kunnen samenwerken. Ik heb de 
verpleegkunde zien evolueren, ook naar het digi-

tale tijdperk en dat was niet echt mijn ding. Ik besef dat ik het geduld van veel 
collega’s vaak op de proef heb gesteld… Ik hoop dat mijn collega’s het evenwicht tussen dat digitale en de warme, empathische zorg-
verlening blijven in het oog houden. En nu kan ik eindelijk wat meer tijd besteden aan TUUR! Natuur, literatuur, cultuur, avontuur…” ●
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In de rubrieken ‘in dienst’ en ‘uit dienst’ worden enkel de gegevens opgenomen van personeelsleden, die tewerkgesteld zijn met een contract van minimum 3 
maand. Voor de rubrieken ‘huwelijk’, ‘geboorte’ en ‘overlijden’ baseren we ons op de informatie die door de personeelsleden zelf aan de personeelsdienst wordt 
bezorgd. Indien u niet wenst dat de aangeleverde gegevens gebruikt worden in het Almagazine, gelieve dit dan expliciet mee te delen aan de personeels-
dienst. In deze editie van het Almagazine hebben de personalia betrekking op de periode 01/01/2022 tot en met 30/04/2022.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
01/01/2022 MOUTON LARISSA Verpleegkundige A2 radiologie/medische
  beeldvorming
03/01/2022 VAN DE WALLE VANESSA Medewerker schoonmaak
03/01/2022 VASILIEVA DIMITRINA Medewerker schoonmaak
03/01/2022 CREVITS MARIO Medewerker beleidsinformatie inform
  Veilgh cons/beleidsinfo
03/01/2022 HEYMAN SABINE Ergotherapeut revalidatiecentrum
03/01/2022 SNOECK SYLVIA Klinisch psycholoog revalidatiecentrum
03/01/2022 VAN DEN BOSSCHE SARA Verpleegkundige A1 recovery
03/01/2022 VERTRIEST JANA Logopedist revalidatiecentrum
03/01/2022 CHRISTIAENS TRISTAN Ziekenhuissteward (Bewakingsagent (BA))
03/01/2022 VESNA SAVIC Medewerker schoonmaak
10/01/2022 VANNESTE ADELE Medewerker inschrijvingen
11/01/2022 VAN BREMPT SEAN Financieel directeur
17/01/2022 BONTE CEDRIC Kok voedingsdienst
17/01/2022 DE CLERCQ CHRISTINE Medewerker ICT
17/01/2022 DEBROCK ELS Adjunct apotheker
24/01/2022 RUTS JANA Logopedist revalidatiecentrum
01/02/2022 ROMBAUT KRIS medewerker biotechniek biotechnisch team
07/02/2022 DESART FIEN Med. secretaresse algemeen secretariaat
07/02/2022 BAZYN FEBE Medewerker schoonmaak
07/02/2022 DE PAUW MELISSA Medewerker schoonmaak
07/02/2022 HAECK FEBE Medewerker schoonmaak
07/02/2022 DE SMET NICO Medewerker magazijn en distributie
07/02/2022 HOUTMAN ANNE MADIEK Medewerker magazijn en distributie
07/02/2022 RAMAN PHEBE Klinisch psycholoog patiëntenbeg
14/02/2022 CORREIA GAMA ANA Medewerker schoonmaak
14/02/2022 LIPPENS MELISSA Verpleegkundige A2 radiologie/medische
  beeldvorming
18/02/2022 KEIRSE SARA Directeur Innovatie & HR
28/02/2022 ROMMELAERE DYLAN Verpleegkundige A2 geriatrie 43
07/03/2022 VERHELLE GWENNY Verpleegkundige A1 dagz onco en interne -
  dag 11
07/03/2022 DE COCK MAITE Medewerker schoonmaak
07/03/2022 BOECKX PATRICK Medewerker ICT
07/03/2022 BELLECOSTE KEANI Medewerker vaatwas
07/03/2022 HEYNSSENS SOFIE Medewerker HR-dossierbeheerder
14/03/2022 VANDEWEGE EPPO Medewerker ICT
21/03/2022 MOCANU DANIELA Verpleegkundige A2 geriatrie  41

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
02/01/2022 WIEME MICHELLE Verpleegkundige A2 geriatrie 41
03/01/2022 MASSIN INNEKE Medewerker schoonmaak
09/01/2022 BAERTSOEN MARIELLA Verpleegkundige A1 radiologie/medische
  beeldvorming
09/01/2022 VERHAEGEN ELLEN Verpleegkundige A1 urologie
16/01/2022 VAN DAELE NWAKAEGO  Verpleegkundige A2 geriatrie 41
 LILIAN 
17/01/2022 GEERAERT NATACHA Medewerker magazijn en distributie
23/01/2022 AVCI EBRU Ergotherapeut PAAZ - ZE 33
23/01/2022 PIETERS RUBEN Ergotherapeut dagbeh. kinder- en
  jeugdpsychiatrie
28/01/2022 VAN DE VELDE CHARLOTTE Apotheekassistent
31/01/2022 BONNY NICKY Medewerker ICT
31/01/2022 BAERT LYNN Medewerker magazijn en distributie
31/01/2022 YERITSYAN ALVARD Medewerker vaatwas
02/02/2022 DUBOIS MAYTE Medewerker keuken
02/02/2022 APETRARITEI ANNA Medewerker schoonmaak

06/02/2022 VANSTRAELEN ELKE Verpleegkundige A2 zenuwstelsel - ZE 31
08/02/2022 VANTOMME ISABELLE Ziekenhuissteward (Bewakingsagent (BA))
13/02/2022 MARTLE VANESSA Med. secretaresse algemeen secretariaat
13/02/2022 DECRAEMER INEZ Verpleegkundige A1 heelkunde beweging - ZE 21
13/02/2022 VERSCHUREN SHELLEY Administratief medewerker voedingsdienst
20/02/2022 VAN VOOREN CHELSEA Medewerker sociale dienst-patiëntenbegeleiding
28/02/2022 MAENHOUT MARIJKE Medisch laboratoriumtechn klinisch labo
28/02/2022 VERMERSCH LEONIE Vroedkundige/vroedvrouw materniteit
06/03/2022 VERHAEGEN ANNABELL Verpleegkundig en paramedisch directeur
20/03/2022 BORGONJON LENA Verpleegkundige A1 spoedgevallen
30/03/2022 VAN LEEUWE CARINE Verpleegkundige A1 radiologie/medische
  beeldvorming
31/03/2022 ROEGES CAROLINE Verpleegkundige A2 operatiekwartier
31/03/2022 DE STERCKE PATRICIA Verpleegkundige A2 geriatrie 43
31/03/2022 DE RAEDT SOETKIN Arts - specialist in opleiding geriatrie

Huwelijken
DATUM NAAM & VOORNAAM
18/03/2022 VAN POUCKE SIGRID (vaatwas) met Vanhercke Tim
06/04/2022 DE BAERDEMAEKER ELIEN (dagziekenhuis 11) met Bobelyn Dieter

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN
10/12/2021 Louïc Martens  zoontje van  DHONT GRIET (voedingsdienst)
03/01/2022 César Lecompte zoontje van LECOMPTE CHRISTOPHE (ICT) (foto)
20/01/2022 Feline Van Rie dochtertje van VERSCHELDE BAUKE (zorgeenheid 24)
04/02/2022 Asa Schaepdryver dochtertje van VERMEIREN JOLIEN (apotheek)
02/02/2022 Louise Hoste dochtertje van VAN DER JEUCHT JULIE
  (revalidatiecentrum)
11/02/2022 Julien Butaye zoontje van BUTAYE THOMAS (verpl./paramed. staf)
  (foto)
22/02/2022 Esther Helsmoortel dochtertje van RODET MELISSA (zorgdata)
22/02/2022 Lucas Bourgois zoontje van DE PAEPE DEBORAH (dagziekenhuis 13)
  en BOURGOIS TONY (mobiele equipe) (foto)
22/02/2022 Klara Keirse dochtertje van GOOSSEN SANNE (dagbehandeling kinder-
  en jeugdpsychiatrie) (foto)
07/03/2022 Victor Moreels zoontje van GEIRNAERT ISALIEN (algemeen secretariaat)
05/03/2022 Floris Sinnaeve zoontje van DE VOS STEFANIE (revalidatiecentrum)
31/03/2022 Cesar Phlypo zoontje van YDE LOUISE (ziekenhuishygiene) (foto)
11/04/2022 Felien Speeckaert dochtertje van VERBEKE  JANA (medische
  beeldvorming) en SPEECKAERT SEBASTIAN
  (spoedgevallen)
23/04/2022 Gust Van de Velde zoontje van  DE GEETER CHRISTY (personeelsdienst)

Overlijdens
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP
12/10/2021 Louïc Martens zoontje van DHONT GRIET (voedingsdienst)
04/01/2022 Mariette Wiemeersch moeder van NEERINCK  ISABEL (dagziekenhuis 11) en
  NEERINCK  PATRICIA (intensieve zorgen)
05/01/2022 Noah Bral zoon van DE MEY PEGGY (klinische biologie)
06/01/2022 Robert Valcke schoonvader van DECAVELE TOM (ICT)
08/01/2022 Els(je) De Clercq medewerker verpleegkundige consultaties dokters NKO
09/01/2022 Godelieve Verbeke moeder van VAN MEIRHAEGHE KATRIEN (dagziekenhuis 13)
15/01/2022 Simonne De Cuyper grootmoeder van DE VLEESCHOUWER HANNE (recovery)
18/01/2022 Magda Willemarck schoonmoeder van CAUWELS KAREN (algemene waak)
23/01/2022 Mariette Vantyghem moeder van CLAEYS DANNY (verpl./paramed. staf)
26/01/2022 Luc Buysse schoonbroer van DE KREYGER RIA (centraal medisch archief)
26/01/2022 Bertrand de Cock grootvader van DHONDT LIEN (dagbehandeling kinder- en
  jeugdpsychiatrie)
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29/01/2022 Wilfried Schelstraete vader van SCHELSTRAETE LIEVE (pediatrie) en
  schoonvader van DE BRUYCKER ANNE (centrale
  afdelingslogistiek), BEKAERT ISABELLA (zorgeenheid 33)
  en VAN POUCKE MARTINE (centraal medisch archief)
30/01/2022 Werner Willems vader van WILLEMS ILSE (centrale afdelingslogistiek)
05/02/2022 Willy Verleye (vrijwilligers)
07/02/2022 Maria Van de Voorde moeder van HUYSMAN  NICOLE (schoonmaak)
07/02/2022 Henrica Priem grootmoeder van DECLERCK ROBIN (revalidatiecentrum)
11/02/2022 Christian Derpoorter grootvader van BICCLER CHEILA (vrijwilligerswerking)
21/02/2022 Ria De Sutter moeder van WAUTERS EVELINE (dagziekenhuis 13)
24/02/2022 Gustaaf Audenaert vader van AUDENAERT MYRIAM (materniteit)
07/03/2022 Leo Vergote schoonvader van VANDENBROUCKE SABINE (apotheek)
07/03/2022 Georges Dewulf vader van DEWULF ANJA (materniteit)
11/03/2022 Simon Huysentruyt schoonzoon van VAN LANDSCHOOT CHRISTIANE
  (facturatiedienst)
12/03/2022 Yolande Laureyns grootmoeder van DECKERS SARAH  (pediatrie)
17/03/2022 Suzanna Franssens moeder van VINCKE SABINE (voedingsdienst)
22/03/2022 Rachel Demaeker moeder van DENHERT MARC (technische dienst)

24/03/2022 Maria Teerlinck moeder van DHONDT MARLEEN (zorgeenheid 32)
24/03/2022 André Depuydt vader van DEPUYDT BERNADETTE (voeding en catering)
24/03/2022 Robertus Van Hevele grootvader van DE PUTTER ALEXANDER (ICT)
26/03/2022 Jozef Cools schoonvader van BUYSSE LINDA (dagziekenhuis 13)
29/03/2022 Maria Missiaen grootmoeder van BUYCK VALERIE (pediatrie)
02/04/2022 Roger Eecloo schoonvader van VAN TIEGHEM ANNICK (klinisch labo)
06/04/2022 Juliana Vanderstraeten grootmoeder van PENNINCK NATHALIE (SP locomotorisch)
06/04/2022 Willem De Roose vader van DE ROOSE ELS (hartbewaking en
  beroertezorg)
06/04/2022 Gilberta Note schoonmoeder van STOKX ANN (centrale 
  afdelingslogistiek)
08/04/2022 Siegfried De Baets schoonvader van EVERAERT MARINA (schoonmaak)
08/04/2022 Magdalena Borlé grootmoeder van LAMMERTIJN SIEN (operatiekwartier)
09/04/2022 Leon Van Hecke grootvader van ROEGIS ANN (pre-operatief consult)
27/04/2022 Marc Dossche schoonvader van BUYSSE LIEN (centrale
  afdelingslogistiek)
28/04/2022 Luc Laureyns vader van LAUREYNS NATHALIE (operatiekwartier)

Geboortes
Daria Apetraritei is het 
dochtertje van Anna 
en Daniël Apetraritei 
en het zusje van Lucas. 
Anna is aan de slag 
in de Schoonmaak 
en als administratief 
medewerker op de 
Huisartsenwachtpost.  

Daria werd geboren op 28 december 2021.

César is het zoontje van 
Christophe Lecompte en 
Julie Lapeire. Christophe 
werkt bij ICT, HR en 
PR&Communicatie, 
César werd geboren op 
3 januari 2022.

Lucas is het 
zoontje van 
Tony Bourgois 
en Deborah De 
Paepe en broertje van Wout. Tony werkt bij de 
Mobiele Equipe, Deborah is hoofdverpleegkundige 
van Dag 13. Lucas werd op een speciale 
palindroomdag geboren: 22.02.2022

Julien is het zoontje van 
Thomas Butaye. Thomas is 
zorggroepmanager, Julien werd 
geboren op 11 februari 2022.

Klara Keirse is het dochtertje 
van dokter Sanne Goossen, 
jeugdpsychiater bij Timanti. 
Ook Klara is een (palin)
droombaby want ze werd 
geboren op 22.02.2022.

César Phlypo is het zoontje van Louise Yde. Louise 
werkt bij het team Ziekenhuishygiëne, César werd 
geboren op 31 maart 2022.
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Sinds we vijf jaar geleden het voormalige Elisabeth 
Ziekenhuis, onze vroegere campus sijsele, hebben 
verlaten (op een goed bezette polikliniek na), is 
daar heel wat gebeurd. Eerst werd het omgevormd 
tot vaccinatiecentrum. De voorbije jaren zijn tien-
duizenden mensen er langs gekomen voor hun eer-
ste, tweede en derde prik. Toen ook de nood aan 
opvang van Oekraïense vluchtelingen groot werd, 
bood Sanapolis andermaal een oplossing.

We liepen met CEO Luc Verhulst even door de vroegere ziekenhuis-
gangen en stelden een echte metamorfose vast. Enkele foto’s hierbij 
spreken boekdelen: op de eerste verdieping van de linkervleugel en 
de middengang (vroeger een van de chirurgieafdelingen) werden de 
patiëntenkamers omgevormd tot twintig woonunits, sommige voor 
twee, andere tot vier personen, afhankelijk van de familiale situatie 
van de opgevangen Oekraïeners. De vroegere personeelsruimte op 
de afdeling is nu ingericht als leefruimte voor hen met o.a. kookfacili-
teiten, stoelen en tafels, pingpongtafel, vleugelpiano, … Het vroegere 
verpleeglokaal werd ingericht als leefruimte met stoelen en tafels. 

Het einde van de gang (halve ronde) is een gezellige leefruimte ge-
worden. Er zijn ook twee ruimtes ingericht als speelruimte voor de 
kleinste kinderen.

Op de eerste verdieping is een volledige ruimte waar kledij beschik-
baar is in alle maten en soorten. Al die kledij is netjes geordend en 
gelabeld door vrijwilligers. Boven zijn er leslokalen waar sedert twee 
weken de volwassenen Nederlandse les krijgen.

In totaal vangt men er nu 49 mensen op. Het merendeel zijn al-
leenstaande moeders met kinderen (leeftijd tussen 2 en 18 jaar). 
Sedert een drietal weken gaan alle kinderen naar school in Donk 
(kleuter- en lagere school) en Brugge en Maldegem (secundair). 
“Alle operationele werk is gebeurd via vrijwilligerswerk”, zegt Luc 
Verhulst. “mensen die we via ons netwerk vanuit de werking als 
vaccinatiecentrum aan boord hebben. Naast ingezameld materiaal 
via particulieren kregen we ook van sommige bedrijven extra materi-
aal zoals bedden, kasten, stoelen, zetels, tafels. Cheila Biccler (onze 
coördinator vrijwilligerswerking, die halftijds in Sanapolis aan de slag 
is) coördineert de volledige opvang en doet hier fantastisch werk in: 
mensen opvangen, contact met OCMW, contacten met de scholen, 
administratieve regelingen met banken, ziekenfonds, ...” ●

Sa
na

po
lis

Gewezen ziekenhuis wordt opvang 
Oekraïense gezinnen

Zelfs op een kleine eenpersoonskamer kunnen 
meerdere bedjes geplaatst worden.

Een patiëntenkamer werd een speelkamer.

Een tweepersoonskamer werd een woonunit voor een Oekraïens gezin. Een zaal werd een leefruimte.



Varia

Het lokaal bestuur van Eeklo wil in het kader van het relanceplan 
‘Vlaamse Veerkracht’ inzetten op ‘Zorgzame Buurten’. AZ Alma is 
geselecteerd om deel uit te maken van dit project. 
Een zorgzame buurt staat voor een warme omgeving waarin 
inwoners er zijn voor en met elkaar en waar formele en 
informele hulp naadloos in elkaar overvloeien. 

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de 
Vlaamse regering heeft het project ‘De buurt op-stap’ in Sint-Jozef-wijk geselecteerd samen met 113 andere projecten. 
Daardoor kunnen we rekenen op financiering, begeleiding en ondersteuning. Met het project wil Eeklo een nabije opstap 
creëren naar het reeds aanwezige ruime zorg- en hulpverleningsaanbod. AZ Alma gelooft sterk in de meerwaarde van 
participatie en ging mee op zoek naar waar wij ons steentje kunnen bijdragen. Wij geloven bovendien in de positieve 
invloed van een ‘helende omgeving’. Daarom willen we het bos achteraan het ziekenhuisdomein toegankelijk maken voor 
de buurt door de omheining te verplaatsen net achter Timanti. ●

Zorgzame buurt

Op donderdag 21 april 2022 vond het jaarlijkse LEAN-
congres van vzw ZorgOndersteuning plaats in in het Vlaams 
Parlement. Thema dit jaar: de kracht van LEAN in Zorg en 
Welzijn: Bron van meerwaarde voor patiënt, bewoner en 
cliënt. Bianca De Rycke (Zorgdata) sleepte de 2de plaats in 
de wacht voor de lean award van het jaar. ●

Hoog bezoek in AZ Alma. Father Shaiju, CEO van 
het Lourdes Hospital in Kerala toeft enkele dagen 
in België en heeft onder meer ons ziekenhuis 
uitgekozen als must visit. Reden van zijn bezoek: de 
voorstelling van het Aurora-project, dat geschoolde 
Indiase Nederlandssprekende verpleegkundigen 
aflevert in Belgische verzorgingscentra.

Waar België een nijpend tekort heeft aan 
verpleegkundigen, heeft India te kampen met een overaanbod van geschoolde zorgwerkkrachten. 
Mintus (ocmw Brugge), vzw Curando uit West-Vlaanderen (zorgvoorzieningen) , vzw Exalta (verzorgingscentra) en vzw 
IVV uit Gent (verpleegschool) zijn daarom ingestapt op een opleidingsproject van ODEPC, de ‘VDAB’ uit de Indiase 
regio Kerala. Het Lourdes Hospital biedt de opleidingsfaciliteiten aan. De opleiding van de studenten ging al van start in 
augustus vorig jaar. Ondertussen zijn 22 Indiase verpleegkundigen aan de slag in woonzorgcentra in Oost- en West-
Vlaanderen. We zijn ontzettend benieuwd naar de verdere uitrol van dit project. ●

Bianca is Lean

Hoog bezoek
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Het heeft een tijdje geduurd, maar begin mei kon eindelijk de officiële opening van ons nieuw jeugdpaviljoen en dagcentrum  
Kinder- en jeugdpsychiatrie plaats vinden. Tegelijk werd ook de PAAZ-afdeling mee voorgesteld.  
Voor die opening was er heel veel interesse, zowel van mensen uit het werkveld als van de pers.

Voor aanvang van het symposium werd voor het oog van de perscamera’s het 

lintje doorgeknipt. Gino Ameye (KARUS) en onze Eva Steen hielden het lint vast. 

De scharen werden gehanteerd door de psychiaters Sanne Goossen en Gunther 

Degraeve, klinisch psycholoog Stephanie Peene en Timanti-coördinator Griet 

Plettinx. Het provinciebestuur (gedeputeerde Kurt Moens) en het stadsbestuur 

(schepen van gezondheid Koen Loete) hielden een oogje in het zeil.

Gastspreker professor Peter Adriaenssens, een autoriteit op vlak van 
kinder- en jeugdpsychiatrie, werd verwelkomd door de directieleden 
Sara Keirse en Fritz Defloor, bestuurder Paul Meyvaert, dokter Alex 
Demurie (voorzitter medische raad) en schepen Koen Loete.

Het symposium en de rondleidingen op de PAAZ en bij Timanti 

kenden veel belangstelling.

De werking van Timanti mag intussen 

rekenen op heel wat sympathie 

en ook concrete steun van enkele 

serviceclubs. Van Soroptimist 

Meetjesland (via dokter Hilde Vandecauter) 

ontvingen ze een cheque van 3.000 euro voor de 

aankoop van muziekinstrumenten. Via collega An Van Laerebeke tastte ook 

Ladies Circle Meetjesland in de geldbeugel en werd 1.300 euro gesponsord 

voor de bouw van een buitenhut. 

Opening Timanti krijgt veel belangstelling


