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Brieven, 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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“Einde en nieuw begin”

Het Nazomerfeest op Sanapolis zindert nog na wan-
neer we algemeen directeur Rudy Maertens kunnen 
spreken voor dit voorwoord. “AZ Alma staat op een 
scharnierpunt”, zegt hij.

Meer dan 600 feestende artsen en medewerkers, het was 
een fraai beeld?
Rudy Maertens: “Zeg dat wel! Na anderhalf jaar opboksen tegen 
dat verdomde coronavirus was het hoog tijd dat we eens uit 
de bol konden gaan. We hebben dit feestje echt wel verdiend, 
want wat we met zijn allen hebben gerealiseerd in de COVID-19-
periode mag gezien zijn. We wilden dit feest écht laten plaats 
vinden, maar we drongen ook aan op een controle, zodat we 
op een veilige manier onze knaldrang konden botvieren. (lacht)”

Het werk dat in AZ Alma werd verricht, krijgt echt wel 
waardering. Dat bleek ook met het stuntwerk van vliegformatie 
The Victors?
Rudy Maertens: “Hoe mooi was dat? Ik was echt blij met die 
primeur en wie er die zaterdagnamiddag bij was, heeft echt met 
volle teugen kunnen genieten. Het is ook leuk dat dokter Demurie, 
onze voorzitter van de medische raad, hier een bepalende rol 
in heeft gespeeld om The Victors tot boven AZ Alma te halen. 
En ik vond het ook een mooie erkenning dat de beide nationale 
televisiezenders langs kwamen om dit item in hun journaal te 
brengen.”

We namen eind juni afscheid van directeur Jan Depestele!
Rudy Maertens: “Dat vond ik een mooie en passende hulde aan 
een man die de geschiedenis is ingegaan als ‘de laatste directeur 
van ’t Heilig Herte’, zoals ze hier in Eeklo zeggen. Jan was een 
no-nonsense-figuur, iemand die ook altijd de consensus zocht. Hij 
mag met trots terug kijken op zijn carrière in ons ziekenhuis, zowel 
voor, tijdens als na de fusie. En vergeet niet dat we ook afscheid 
namen van Jan Van Den Eynde, die een nieuwe professionele 
uitdaging aangaat en die een nauwgezette, correcte financiële 

directeur is geweest in een voor AZ Alma moeilijke financiële 
context.”

Meteen wordt het ‘Change Plan’, dat net voor de vakantie in 
grote lijnen werd bekend gemaakt, plots heel concreet?
Rudy Maertens: “We wilden toch al een tipje van de sluier 
oplichten, de komende weken en maanden wordt het nieuwe 
organigram vervolledigd en worden namen en gezichten op de 
openstaande functies gekleefd. Nu is het nog even afwachten en 
geduld hebben, want we gaan niet over één nacht ijs. Dit ‘Change 
Plan’ is er om AZ Alma futureproof te maken, klaar te maken voor 
de toekomst en de werkzekerheid van iedereen in dit ziekenhuis 
te garanderen. Dat vergt de nodige tijd, want dit is echt een 
scharnierpunt voor ons ziekenhuis. Een einde van een tijdperk, 
maar ook een nieuw begin. Mag ik langs deze weg iedereen 
oproepen om de krachten te bundelen en samen constructief 
mee te werken aan dit ‘Change Plan’, zodat we AZ Alma verder 
klaar kunnen maken voor een mooie toekomst. Ik ben er zeker 
van dat we ook hier sterker en slagkrachtiger zullen uit komen. 
Bedankt voor het vertrouwen alvast!” ●

Aangesloten bij Kortom 

Een bloemetje voor mevrouw Depestele
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M
aatjes in Balans

Maatjes in Balans, het project waarbij kinde-
ren tussen 8 en 12 jaar geholpen worden om 
hun overgewicht structureel en in groep aan 
te pakken, is al vele jaren een opmerkelijk 
initiatief in AZ Alma. Dit gebeurt onder bege-
leiding van een diëtist, ergotherapeut, psy-
chosociaal begeleider en kinderarts, maar 
ook met de hulp van de ouders en van… de 
Maatjes onderling. “We dragen zorg voor el-
kaar”, zegt Robbe. “Ik ga veel liever naar de 
Maatjes dan naar school!” Robbe en Pauline 
vertelden moedig over hun ervaringen bij de 
Maatjes in Balans.

Pauline: ‘Lastige keuzes’
Pauline (10) is een vrolijke, lieve meid die 
samen met haar broer Loic bij Maatjes in 
Balans is gekomen. Ze is heel actief: ze rijdt 
paard, is bij de KLJ, houdt van voetbal, tur-
nen, zwemmen en trampolinespringen. Ze 
is ook een grote dierenvriend, ze houdt niet 
alleen van paarden maar ook van haar hond 
Jones met wie ze vaak gaat wandelen en 
spelen. 

Maar Pauline kampt ook met overgewicht 
en wil daar, samen met haar broer, iets aan 
doen. Via haar mama leerde ze de Maatjes 
in Balans kennen en nu is ze zo blij dat 
ze deel uitmaakt van de groep: “We leren 
hier omgaan met voedsel”, vertelt Pauline. 
“Daarbij is keuzes maken heel belangrijk, 
we kunnen niet alles tegelijk krijgen. Dus 
moeten we kiezen tussen een koekje of een 
cola en dat zijn soms heel lastige keuzes. 
Maar het lukt en ik denk dat ik ook nadat ik 

afscheid genomen heb van de Maatjes dit 
zal kunnen blijven volhouden. Mijn broer en 
ik gaan elkaar alvast helpen.”

De vrienden en vriendinnen van Pauline en 
de klasgenootjes weten dat ze op woens-
dagnamiddag naar Maatjes in Balans komt. 
“Ze kenden en begrepen dit niet”, zegt Pau-
line. “Maar toen heb ik dit uitgelegd en nu 
moedigen ze me aan om door te zetten!”

Robbe: ‘Vijftien keer kauwen’
Robbe (11) is een lieve, zorgzame jongen 
die houdt van buiten spelen, naar de scouts 
gaan, trampolinespringen, met de hond 
gaan wandelen en Tik Tok-filmpjes maken. 
Hij maakte een zware periode door met de 
echtscheiding van zijn ouders, maar heeft nu 
in Kiempunt Assenede een school gevonden 
waar hij zich thuis voelt. De vele emoties 
zorgden voor een verstoord eetpatroon, 
waardoor zwaarlijvigheid ook bij Robbe een 
probleem is. Maar daar wordt nu aan ge-
werkt bij de Maatjes in Balans.

“Ik leerde de Maatjes kennen via mijn  
diëtiste Julie”, legt Robbe uit. “Ik vond dat 
eigenlijk wel een goed idee om samen 
met leeftijdsgenoten aan onze kilootjes te 
werken en elkaar te steunen. Tegelijk kon 
ik hier ook nieuwe vrienden maken, en dat 
is echt gelukt. De Maatjes dragen zorg voor 
elkaar, eigenlijk kom ik liever naar hier dan 
naar school… (lacht).” Robbe vertelt dat hij 
het leuk vindt om te gaan zwemmen of in 
het bos naast het ziekenhuis te spelen. “We 

leren bij de Maatjes ook dat we kleinere 
hapjes moeten nemen en vijftien keer kau-
wen. Soms vergeet ik dat wel eens…”, lacht 
Robbe. “Ook het kiezen is niet altijd gemak-
kelijk, maar ik probeer nu sneller een stuk 
fruit dan een koek te nemen. Zeker als het 
nectarines zijn…”

Mama Monika is blij dat Robbe zich goed 
voelt bij de Maatjes in Balans en dat hij er 
nieuwe vriendjes heeft leren kennen. “Ik 
besef wel dat ik hem zal moeten blijven 
stimuleren om de juiste, gezonde keuzes te 
maken”, zegt ze. “En dat zal me ook goed 
doen. Laten we samen worstelen tegen de 
goesting!” (lacht) ●

Maatjes in Balans is een multidisciplinair be-
handelingsprogramma voor kinderen (8-12 
jaar) met overgewicht. Er wordt gestreefd 
naar gewichtscontrole of matig gewichtsver-
lies, afhankelijk van de nog te verwachten 
groei. De nadruk ligt op het aanleveren van 
een gezonde levensstijl, die levenslang kan 
volgehouden worden, de kinderen worden 
dus niet op dieet gezet. Wie interesse heeft, 
kan gratis en vrijblijvend een informatiesessie 
volgen. Daarin worden de werkwijze, de kost-
prijs en de wederzijdse verwachtingen toege-
licht. U kunt contact opnemen met coördinator 
Sofie Van de Steene (09 310 10 71).
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De Maatjes ravotten in het bos naast het ziekenhuis

Moedige getuigenissen van Pauline (10) en Robbe (11), twee Maatjes in Balans:

“Samen worstelen tegen de goesting” 
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Ons harde en lonende werk in de strijd te-
gen het coronavirus is ook de piloten van 
de vliegformatie The Victors uit Ursel niet 
ontgaan. Een jaar geleden al hielden ze 
een ‘white flight’  boven een hele reeks 
zorginstellingen en op 19 juni deden ze dit 
opnieuw met een gloednieuwe show, in 
primeur boven AZ Alma! De piloten ko-
zen voor ons ziekenhuis uit respect voor 
het werk dat hier wordt geleverd, en het 
feit dat dokter Alex Demurie een piloot 
in Ursel is (weliswaar niet bij The Victors), 
heeft uiteraard ook meegespeeld.

Het stunt- en vliegwerk van de vier Piper 
28-vliegtuigjes nam ruim een kwartier in 
beslag en werd becommentarieerd door 
een speciale speaker, acteur Lucas Van 
den Eynde, zelf ook piloot en peter van 
The Victors. Het spectaculaire evenement 
genoot ruime persbelangstelling, want zo-

wel het Journaal van Eén als VTM-nieuws 
kwamen langs.

Daarnaast namen meer dan 70 artsen en 
medewerkers deel aan onze ‘win-een-
vlucht’-wedstrijd met de vier Victors of 
met dokter Demurie vanop de luchthaven 
in Ursel. We vroegen, net voor de luid toe-
gejuichte passage van The Victors, aan Lu-
cas Van den Eynde om de vijf winnaars te 
trekken en hij zorgde vijf keer voor vrou-
welijk gezelschap: 

• Fientje Blanckaert (pediatrie)
• Talissa Standaert (ZE32)
• Evelyn Berth (ergotherapie G44)
• Barbara Andries (personeelsdienst)
• Nancy Leloup (catering)

Een behouden vlucht gewenst, dames! ●

Dokter Demurie mag het uitleggen aan VTM Lucas Van den Eynde trok 5 winnende dames

The Victors brengen AZ Alma  
in hogere sferen
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Bezoek eens onze helende tuin  
achter het ziekenhuis

Inspirerende brainstorm 
“Onze site ligt omringd door groen. Het zou 
jammer zijn om met zo’n cadeau niets te 
doen”, zegt zorggroepmanager Eva Steen. 
“Onze dromen kregen beetje bij beetje 
vorm door middel van brainstormsessies 
en partnerships met onze diëtisten en er-
gocoaches, patiënten, Regionaal Landschap 
Meetjesland (Agentschap Natuur en Bos), 
Samenlevingsopbouw, de wijkwerking Bu-
ren voor Buren, de stad Eeklo, het sport- en 
revalidatiecentrum Mensana, … Dit werkte 
enorm inspirerend. Het was vooral verrij-
kend om ons op domeinen te begeven waar 
we eigenlijk niet veel van kenden en waar-
bij we op de expertise konden rekenen van 
de partners. Het was een mooi groeiproces. 
We vinden het belangrijk vele partners hier-
bij te betrekken, want we willen de groe-
nelementen van onze site ook openstellen 
voor buurtbewoners.”

Healing garden
Eens onze plannen concreet zijn gemaakt, 
hebben we beslist om te werken in ver-
schillende fases, lopende tot eind 2022. 
Een van die fases hebben we dankzij de 

Warmste Week succesvol afgerond met de 
aanleg van een blotevoetenpad en een 
wandellus. Eerder vorig jaar hebben we 
bewegingstoestellen geïnstalleerd, bloe-
men en bomen geplant. In een latere fase 
voorzien we de aanleg van een healing 
garden aan de nieuwbouw van Timanti, 
ons psychiatrisch dagcentrum voor jonge-
ren. Terugtrekkershutten, een buitenthe-
rapieklas, natuurlijke muziekinstrumenten, 
een moestuin, kleine dieren, ... zijn ideeën 
die momenteel op tafel liggen. 

Voor patiënt én personeel
In AZ Alma komen verschillende patiënten-
groepen revalideren. Nu kan er enkel bin-
nen gerevalideerd worden. Buiten revalide-
ren zou patiënten ten goede komen. Naast 
revalidatiepatiënten zou het zorggroen veel 
kunnen betekenen voor de kinderen binnen 
de dagbehandeling kinderpsychiatrie. De 
zorgomgeving kan een verschil maken in 
hoe snel een patiënt herstelt en dan meer 
specifiek voor de patiënten van Timanti 
hoe deze jongeren omgaan met agressie 
en problemen. Daarnaast willen we ook de 
sociale contacten van de gebruikers verrui-

men en een groene plaats bieden waar de 
patiënten bijvoorbeeld met familie gebruik 
kunnen van maken. En niet te vergeten: het 
welzijn van het personeel. Ook wij kunnen 
de omgeving gebruiken voor bijvoorbeeld 
start-to-run, vormingen, gesprekken, …

Planttroost 
Naast onze samenwerking met Regio-
naal Landschap Meetjesland, kunnen we 
reeds genieten van een ‘zorgtuin’ met 
planttroost uitgewerkt door organisatie  
www.samenferm.be. De tuin ligt achter de 
personeelsgarage en is te voet bereikbaar 
via de personeelsingang aan de rotonde.

Nog samen met de ergotherapeuten, het 
Corona Supportteam en de kinesisten blijven 
we denken aan de invulling van het bos en 
de groene rand. Zo komen er ook picknick-
tafels”.

To be continued! ●

De architect heeft het nieuwe gebouw van AZ Alma zo uitgewerkt dat 
we de natuur als het ware binnentrekken. Ook buiten toeven, in de na-
tuur, heeft enorm veel voordelen voor de patiënten en het personeel. Zo 
begonnen we te dromen van een functionele groeninrichting rond het 
ziekenhuis. En het bleef niet bij dromen.

helende tuin

Het blotevoetenpad en andere initiatieven geven de helende tuin mee vorm
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BABC ‘Beautiful After Breast Cancer’ kwam langs met een 
eerste lading van 40 boezemtassen voor AZ Alma. Zo’n ‘boe-
zemtas’ is een mooie en blijvende attentie voor borstkan-
kerpatiënten vol informatie en enkele verzorgingsproducten. 
Deze zachte maar toch stijlvolle comforttas wil borstkanker-
patiënten ondersteunen en begeleiden tijdens hun behan-
delingstraject en daarbuiten. Soroptimist, een van de gulle 
sponsors, werkte met veel plezier aan dit project mee! Op 
de foto zien we Martine Union (voorzitster Soroptimisten 
Eeklo-Meetjesland), dokter Muriel Thienpont (oncoloog), 
dokter Hilde Vandecauter (voorzitster Soroptimisten Eeklo-Meetjesland), Karine Tollenaere 
(BABC) en Tania Van De Keere (borstverpleegkundige). ●

De kinderen-superhelden van 
Leefschool Het Droomschip, één 
van de twee scholen vlakbij het 
ziekenhuis, kwamen even langs met 
een klein cadeautje! Juf Goedele 
kwam met de leerlingen van de 

2de en 3de kleuterklas een fraai kunstwerk persoonlijk afgeven 
aan zorggroepmanager Eva Steen. De kinderen, met zelfgemaakte capes en heldenmaskers, maakten dit 

mooie schilderij voor hun medehelden van AZ Alma! Ze wilden hen bedanken voor hun onafgebroken strijd tegen het 
coronavirus. Het schilderij kreeg een mooi plaatsje op het... Zorgheldenplein! ●

De superhelden  
van het Droomschip 
danken de 
zorghelden

Na twee jaar vond in juni nog eens 
een motorrit van de AZ Alma-bi-
kers plaats. Dankzij een halflege 
tank kwam de groep onverwacht 
op een mooie stopplaats terecht. 
Maar ook de rit zelf, richting Vlaamse Ardennen en 
Oudenaarde, was een voltreffer. Niemand was gehaast en genoot met volle teugen. Op de terug-
weg werd in Sint-Martens-Leerne een tweede stop voorzien, daarna nog even langs het kasteel van Ooidonk naar Vosselare 
en van daar in rechte lijn naar Eeklo waar de diehards nog een laatste terras aandeden. Absoluut voor herhaling vatbaar!  ●

Mooie motorit 
van de 
AZ Alma-bikers

BABC schenkt boezemtassen  
voor borstkankerpatiënten
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Onze dienst Urologie zit niet stil! In onze zoektocht 
om u steeds de beste zorg op een minimaal 
invasieve manier te kunnen aanbieden, hanteert de 
dienst Urologie twee gloednieuwe instrumenten. 

Goedaardige vergroting van de prostaat wordt nu onder 
andere behandeld met de laser. Er werd gekozen voor de eigenschappen van de Thuliumlaser 

in combinatie met een morcellator. Voor de patiënt betekent dit minder bloedverlies en het sneller kunnen verwijderen 
van de blaassonde. Daarnaast kan u ook terecht bij dokter Cedric Goes voor robotchirurgie, zowel voor de behandeling 
van prostaat- als nierkanker. Meer info bij onze drie urologen: dokter Joost De Ganck, dokter Jessica van Dijk en dokter 
Cedric Goes op de dienst Urologie op 09 310 04 41. ●

Nieuwe lasertoepassingen 
bij Urologie

Op 8 juni sloot dokter Isabelle Vanneuville haar 
medische loopbaan in AZ Alma af. Ze is nu aan de 
slag in Tielt waar ze ongetwijfeld, net als bij ons, 
uitstekend werk in de fysische geneeskunde en 
revalidatie zal verrichten. Dokter Vanneuville werkte 
sinds 1998 in AZ Alma en verzette bergen werk 
om de revalidatie uit te bouwen tot een prachtige, 
goed draaiende en prima gestructureerde dienst in het ziekenhuis. Het 
afscheid, waarbij ze door haar dienst en haar collega’s letterlijk en figuurlijk 
in de bloemen werd gezet, was dan ook dubbel maar ze was terecht trots op 
wat ze achterliet. Collega dokter Mieke Van Vlaenderen gaf een pakkende 
afscheidsspeech in rijmvorm en dankte haar voor het pad dat ze had geëffend. 
Ook algemeen directeur Rudy Maertens wuifde haar uit met een ruiker bloemen. ●

In deze fantastische sportzomer met het EK Voetbal, de 
Tour en de Olympische Spelen werd ook een medewerk-
ster van de HR-dienst Belgisch Kampioen. Sabine Smes-
saert (tweede van links) mocht voor de derde keer de 
Belgische driekleur aantrekken, nadat ze zich samen met 
Christiane Gelaude tot nationaal kampioen krulbolde. Wan-
neer u dus aan de personeelsdienst passeert en u hoort de 
Brabançonne schallen, dan weet u dat dit voor Sabine is! ●

Le nouveau jaarverslag est arrivé. 2020 was een best 
pittig en intens werkjaar waarop we toch met enige 
trots mogen terugblikken. Want er gebeurde zoveel in 
ons ziekenhuis, naast de corona-uitdagingen. De knappe 
modellen hierboven leiden u, met de glimlach, doorheen 
alle prestaties via deze link: https://www.azalma.be/ 
jaarverslag2020. 
Veel kijk- en leesplezier!  ●

Afscheid van dokter  
Isabelle Vanneuville

Sabine Smessaert  
weet van geen uitbollen

Heeft 
u ons 
jaarverslag al gelezen?

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0
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Het eerste nazomerfeest van AZ Alma in de voortuin van Sanapolis was een voltreffer: meer 
dan 650 artsen en medewerkers beleefden er een gezellige, uitbundige en smakelijke 
avond. En noblesse oblige: als ziekenhuis wilden we veilig feesten, daarom werd iedereen 
aan de ingang van de feestzone gecontroleerd op een Covid Safe Ticket of een recente 
negatieve test. Pas dan werd een geel armbandje uitgereikt, wat garant stond voor veel 
cock- of mocktails en prima gerechten.

Tijdens de receptie was er een optreden van Trio de Janeiro, een jazzband waarin 
onze chirurg dokter Hendrik Maes meespeelt. Meteen zat de sfeer al goed in de fraai 
aangeklede tent. Het junglethema sloeg echt in en we vermoeden dat in geen enkele 
boetiek in de omgeving nog vestjes, bloesjes en kleedjes met tijgerprints terug te vinden 
zijn. De aankleding van de tent gebeurde door diensthoofd catering Griet Dhont en haar 
team, en was net als iedere keer piekfijn in orde.

Na het bandje van dokter Maes werd Sammeke Gooris op de tent losgelaten. Na zijn 
opzwepende passage op ons NIAZ-feest in januari 2020 (waar is de tijd?) kreeg hij een 
tweede keer de massa aan het dansen en zingen. De basketsloefkes en het almaar 
groeiende gras werden luidkeels meegezongen, de toon was gezet voor een swingende 
avond.

Coverband Ace and The Jokers mochten het vuur in de tent blijven aanwakkeren met een 
twee uur durende set van bekende dansbare nummers. En daarna zorgde huis-dj Johan 
Van Houcke voor een fantastisch muzikaal orgelpunt.

Tijdens zijn korte toespraak vroeg algemeen directeur Rudy Maertens ook een applaus 
voor alle jubilarissen (15, 25 en 35 jaar dienst) die in de tent aanwezig waren en die in de 
week daarop hun geschenkpakket mochten afhalen op de personeelsdienst. En hij vroeg 
ook een applaus voor iedereen van AZ Alma, in de tent, thuis of in het ziekenhuis aan het 
werk: wij hadden dit nazomerfeest dubbel en dik verdiend. Het is de bedoeling dat dit 
feest begin september een blijver op de kalender wordt, dus we spreken zeker volgend 
jaar opnieuw af! Hopelijk zonder controles aan de ingang…

Geniet op deze en volgende bladzijden van de foto’s van persfotograaf Michel Wijne! ●

Eerste nazomerfeest Hakunalmatata  
smaakt naar meer
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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 01/06/2021 tot en met 31/08/2021.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
01/06/2021 VANDENDUNGEN PETRA Medewerker SCHOONMAAK
01/06/2021 HILLEWAERT BIEKE Medisch Laboratoriumtechn KLINISCH LABO
01/06/2021 DHUYVETTER CAROLINE Laborant assistent KLINISCH LABO
01/06/2021 HOLLEVOET IRIS Diëtist DIEETKEUKEN
07/06/2021 VAN CRONENBURG SIMON Medewerker ICT
01/07/2021 BOURGOIS TONY Verpleegkundige A2 GERIATRIE 41
01/07/2021 DE KEYSER KIM Verpleegkundige A1 RECOVERY
01/07/2021 ENGELRELST INA Diëtist DIEETKEUKEN
01/07/2021 SAELENS CHLOE  Zorgkundige GERIATRIE 44
05/07/2021 VAN DE MAELE JOYCE Verpleegkundige A2 PAAZ - ZE 33
05/07/2021 VLAEMINCK EMELY Verpleegkundige A2 PAAZ - ZE 33
05/07/2021 DE ZUTTER JARI Verpleegkundige A2 GERIATRIE 41
05/07/2021 AUGUSTYN AMKE Verpleegkundige A1 SP NEUROLOGIE
05/07/2021 BOGAERT CLAUDINE Logistiek Assistente
05/07/2021 BUTAYE THOMAS Zorggroepmanager VERPL/PARAMED. STAF
05/07/2021 DRIEGHE TANIA Coördinator transmurale samenwerking
05/07/2021 PISMAN LOUISE Verpleegkundige A1 SPIJSVERTERING - ZE 24
05/07/2021 SIMEON MAES ROWENA Logistiek Assistente
05/07/2021 TUNYCK MELISSA Verpleegkundige A2 GERIATRIE 44
05/07/2021 VAN DE WALLE ROMY Verpleegkundige A2 GERIATRIE 44
05/07/2021 MATTHYS ANDRES Kok VOEDINGSDIENST
18/07/2021 BUSSCHAERT LIEN Medisch Laboratoriumtechn KLINISCH LABO
01/08/2021 RYDE VIRGINIE Verpleegkundige A1 SPOEDGEVALLEN
01/08/2021 VAN DE WALLE JARKA Verpleegkundige A1 HARTBEWAKING EN
   BEROERTEZORG
01/08/2021 WILLEMS INA  Verpleegkundige A1 GERIATRIE 43
02/08/2021 TCHEKOUTEFF CHARLOTTE Vroedkundige/vroedvrouw MOBIELE EQUIPE
02/08/2021 VERDEGEM ELINE Verpleegkundige A1 ZORGEENHEID 23
02/08/2021 VAN POUCKE MARIE Verpleegkundige A1 ADEMHALING EN 
   ONCOLOGIE - ZE 23
02/08/2021 MARCLE AMBER Kok VOEDINGSDIENST
02/08/2021 GOETHALS RIA Medewerker SCHOONMAAK 
30/08/2021 VERSIECK SIEL  Medewerker sociale dienst-patiëntenbegeleiding
30/08/2021 DEMEY ANGELO Medewerker SCHOONMAAK

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
04/06/2021 VAN HOVE LIESBETH Apotheekasistent APOTHEEK
06/06/2021 MEIREZONNE SANDER Verpleegk/Technoloog medische beeldvorming
06/06/2021 GEERDENS DAVINA Verpleegkundige A1 SP NEUROLOGIE
18/06/2021 VAN ZELE GRIET Klinisch psycholoog
20/06/2021 DE GRANDE ANDRES Kok VOEDINGSDIENST
22/06/2021 HAERS MARTINE Verpleegkundige A1 PRE-OPERATIEF CONSULT
27/06/2021 NIMMEGEERS ANNELEEN Verpleegkundige A1 OPERATIEKWARTIER
27/06/2021 FIRENS JELLE  Veiligheidsagent BEWAKINGSDIENST
30/06/2021 DE SCHUYTER CHRISTINE Medew. Keuken VOEDINGSDIENST
30/06/2021 DE JAEGER ANNEKE Medewerker SCHOONMAAK
30/06/2021 DEPESTELE JAN Directeur HR en organisatie
30/06/2021 VAN HOORICKX CAMILLE Medewerker ONTHAAL
30/06/2021 ROBYNS YANAIKA Zorgkundige MOBIELE EQUIPE
04/07/2021 HUYSENTRUYT KIM Verpleegkundige A1 OPERATIEKWARTIER
05/07/2021 GRAO DANIELLE Medewerker SCHOONMAAK
11/07/2021 VANDESTEENE ROBIN Ziekenhuissteward (Bewakingsagent (BA))
18/07/2021 VAEREMAN DYLAN Medewerker ICT
25/07/2021 DRIESSENS NICO Verpleegkundige A2 HART/VAAT/ 
   ENDOCRINOLOGIE - ZE 32
25/07/2021 DOBBELAERE KIM Verpleegkundige A2 GERIATRIE 42
31/07/2021 VAN INGELGEM VEERLE Med. secretaresse PATHOLOGISCHE ANATOMIE
31/07/2021 LINZAS GIOIA  Klinisch psycholoog PATIENTENBEGELEIDING

02/08/2021 DE JAEGER-BRAET NATHALIE Logistiek Assistente
24/08/2021 STEVENS CHARLOTTE Diëtist OBESITAS
25/08/2021 SEEUWS NANCY Verpleegkundige A1 HARTBEWAKING EN 
   BEROERTEZORG
29/08/2021 GEERNAERT SARAH Ergotherapeut REVALIDATIECENTRUM
29/08/2021 VAN BEVEREN KATO Ergotherapeut REVALIDATIECENTRUM
29/08/2021 DEDEYNE ANNOUK Ergotherapeut PAAZ - ZE 33
29/08/2021 DE JAEGER WENDY Medew. Keuken VOEDINGSDIENST
29/08/2021 BAEVEGEMS LISA Logistiek Assistente
31/08/2021 LASOEN MONIQUE Medewerker inschrijvingen
31/08/2021 BEKE KATJA  Verpleegkundige A1 LANGDURIG AFWEZIGEN
31/08/2021 DE MEYERE ILSE Verpleegkundige A1 GERIATRIE 43
31/08/2021 TEIRLINCK MIEKE Medewerker ONTHAAL
31/08/2021 VERBESSELT SHANA Logistiek Assistente 

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN
25/03/21 Renske Cosemans dochtertje van Van Hooren Hermelien  
  (obesitascentrum)
01/04/21 Cériel Longueville zoontje van Francois Lieselot (revalidatiecentrum)
14/04/21 Sulaiman Assoulaimani zoontje van Boujnane Nehza (centrale sterilisatie afdeling)
24/04/21 Alina Vandecan dochtertje van dr. Fieuws Annelies (arts anesthesie en
  reanimatie)
29/04/21 Maithé Dobbelaere dochtertje van Van Hulle Yael (zorgeenheid 32)
13/05/21 Arnout Claeys zoontje van Maenhout Lieselot (mobiele equipe)
21/05/21 Odiel Vanderostyne zoontje van Dieleman Jorien (zorgeenheid 33)
31/05/21 Liv De Backer dochtertje van De Baere Isaline (sp locomotorisch) (foto)
14/06/21 Andréa Mouton dochtertje van Pauline Cornelis (zorgeenheid 24) (foto)
14/06/21 Wander Van Beselaere zoontje van Meire Anna (G43)
18/06/21 Lander Van de Vyver zoontje van Alliet Liesbeth (revalidatiecentrum) (foto)
21/06/21 Violette Cansse dochtertje Verriest Sophie (revalidatiecentrum)
21/06/21 Miro De Croock zoontje van Everaert Bianca (sp neurologie)
22/06/21 Tyas Lamote zoontje van Dhondt Lien (dagbehandelingen kinder- en
  jeugdpsychiatrie) (foto)
24/06/21 Emily Van Hecke dochtertje van Claeys Stefanie (dagziekenhuis 13)
30/06/21 Thijmen Verweij zoontje van Jansen Andrea ( ZE23)
04/07/21 Mathiz Daneels zoontje van Van Den Bussche Sybil (zorgeenheid 31)
14/07/21 Laurien Bouvry dochtertje van dr. Bouvry Peter (MKA)
16/07/21 Kobe Vermoen zoontje van Speckman Rani (mobiele equipe)
17/07/21 Lander Goosen zoontje van Vyncke Joyce (apotheek)
17/07/21 Basiel Van de Veire  zoontje van dr. De bel Lisa (gynaecologie)
28/07/21 Miel Van Onsem zoontje van dr. Van Onsem Stefaan (ortopedie)
02/08/21 August Andries zoontje van Verleye Lisa (materniteit) (foto)

Huwelijken
DATUM NAAM & VOORNAAM
29/05/21 Geiregat Veronique (schoonmaak) met Caene Franky
05/06/21 Jocque Annelies (zorgdata) met Grégoire Egide
04/06/21 Van De Rostijne Vicky (pediatrie) met Boddaert Tommy
04/06/21 Verdegem Sarah (mobiele equipe) met De Deyne Jeroen
03/07/21 Roegiers Evelien (materniteit) met Vermeire Bart
16/07/21 Van Damme Delfien (materniteit) met Tant Robin
28/08/21 De Borger Chloe (materniteit) met Maesen Jonas
15/08/21 Troch Jantien (sp neurologie) met Van Rie Jeffrey
13/08/21 Turpyn Debbie (ZE31) met De Smet Tom
20/08/21 Simoen Cindy (schoonmaak) met Nabi Ashiq
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Ook Linda Vercruysse 
(Schoonmaak)  
werd uitgewuifd

 
Graag wuiven we Linda 
Vercruysse uit. We danken 
haar voor haar dienstjaren! ●

Rose-Marie Terryn (Secretariaat Fysische 
Geneeskunde): Voluit blijven gaan!
Op 2 juli 1979 startte Rose-Marie Terryn (Rosemie voor de 
vrienden) op het secretariaat Reumatologie – Interne op cam-
pus sijsele. De spanning was groot toen ze de oversteek naar de 
nieuwe campus in Eeklo ging maken. “Ik had schrik: de aanpas-
singen, de nieuwe programma’s, … Maar op de duur was ik veel 
liever hier! Ik ben er in mijn laatste vier werkjaren dan ook met 
de volle goesting voor gegaan. Toch zal ik mijn collega’s missen. 
Ik kon er altijd op terugvallen. Tegelijk kijk ik ernaar uit om voluit 
te genieten: wandelen, fietsen, zorgen voor mijn kleinkind, … en 
zorgen voor mijn gezondheid!” ●

  Brugpensioenen

Martine Haers (POC) heeft  
één wijze raad: Kaizen!

In 1980 startte Martine Haers als verpleegkundige op C3 Gy-
naecologie en Heelkunde. In 1996 maakte ze de switch naar 
een nieuwe uitdaging in het labo en dat betekende meteen 
haar eerste ervaring met een pc. Op C2 bereidde ze de patiën-
ten voor op hun operatie. Zo kreeg ik mijn bijnaam Martine 
Préparé! Ik heb zelfs mensen naar huis moeten sturen omdat 
ze ’s ochtends nog medicatie hadden genomen die de operatie 
onmogelijk maakte, zoals bloedverdunners. Wat ben ik blij dat 
het Preoperatief Consult daar verandering in gebracht heeft. 
Het POC was een gedroomde einde loopbaan. De evolutie in 
onze aanpak hield me fris en moedig. Om het met de wijze 
raad van Kaizen (Aziatische bedrijfsfilosofie, nvdr.) te verwoor-
den: focus op verbeteringsprocessen! Nu is het tijd voor gol-
flessen, fitness, reizen, … Kortom: bewegen en genieten! ●

Overlijdens
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP
07/04/2021 Jozef Bollens grootvader van Moens Tineke (CAL)
13/04/2021 Pieter De Love grootvader van Van Der Jeught Melanie (sp Loco)
16/04/2021 Mariette Van Heesvelde schoonmoeder van Wyffels Luc (centrale sterilisatie)
6/04/2021 Monique Bracke grootmoeder van Cauwels Karen (algemene waak)
22/04/2021 Germana Ingels grootmoeder van Van Hecke Natalie (ZE24)
28/04/2021 Zoë Coene grootmoeder van Van Der Jeught Melanie (sp loco)
7/05/2021 Daniël De Vleeschouwer grootvader van De Vleeschouwer Hanne (recovery)
8/05/2021 Jeanine Callewaert grootvader van Velghe Shauny (schoonmaak)
16/05/2021 Liliane De Cocker moeder van Dupre Dominique (zorgdata)
10/05/2021 Chris Van Ginderen schoonzus van Van Meirhaege Katrien (Dag 13)
17/05/2021 Juliaan Versluys grootvader van Van Weynsberghe Akira (schoonmaak)
21/05/2021 Emiel Maes vader van Maes Anne-Marie (poli gastro-entrologie)
31/05/2021 Edwin Lefevre grootvader van Lefevre Jens (spoedgevallen)
23/06/2021 Jacqueline Damman schoonmoeder van Focquaert Darline (Dag 11)
13/07/2021 Lydie Vandenberghe schoonmoeder van De Rocker Marleen (boekhouding)
25/07/2021 Prosper Van Waeyenberghe   vader van Van Waeyenberghe Sandra (voedingsdienst)
5/08/2021 Germaine Vanhove grootmoeder van Martens Elise (operatiekwartier)
16/08/2021 Yvonne Cortvriendt grootmoeder van Doppegieter Eveline (reva)
21/08/2021 Maria Lippens moeder van Audenaert Myriam (maternitait)
22/08/2021 Marcel Denhert vader van Denhert Marc (Technische dienst)
9/08/2021 Christiana De Weert moeder van Coucke Marie-France (reva)
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Christine De Schuyter (Catering): 
40 jaar and counting!

Christine De Schuyter startte in sept 1971 op pediatrie, om zo rich-
ting Catering te schuiven. Het mag duidelijk zijn dat ze AZ Alma niet 
kan missen, want exact 40 jaar later dient ze zich terug aan als vrij-
williger bij de bestekverwerking. Van een top-Almatiër gesproken! 
Wanneer ze niet in de keuken toeft, geniet ze van de zorg voor haar 
kleinkinderen en van het leven. En daar geven we haar helemaal 
gelijk in. ●

Dokter Myriam Struyven: eerste 
vrouwelijke gynaecoloog in AZ Alma

Eind mei namen we afscheid van dokter Myriam Struyven, die 35 
jaar geleden in ons ziekenhuis startte en meteen een bijzondere in-
druk maakte: ze was de eerste vrouwelijke gynaecoloog, droeg een 
roze weelderige bloemetjesjurk en met haar jeugdig enthousiasme 
baande ze zich een succesvolle weg in de, tot dan toe, exclusieve 
mannenwereld. Dokter Struyven had trouwens iets met primeurs, 
ze zette ook de allereerste baby in de nieuwbouw op de wereld! 
Hoofdvroedvrouw Tracy Deweirdt en haar team verrasten dokter 
Struyven bij haar thuis in de voortuin met bloemen, geschenken 
en een ontbijtmand: “Dokter Struyven was tot haar laatste dag 24 
uur op 24 beschikbaar voor haar patiënten, want patiëntgerichte 
zorg stond voor haar centraal. Ze was ook gekend om haar bre-
de multiculturele zorg tijdens het perinatale traject. Dit laatste 
weerspiegelt zich in het feit dat ze ooit haar passie wenst voort 
te zetten als vrijwilliger via hulporganisaties.” Voor dokter Struy-
ven breekt nu een periode aan waarin ze naar eigen zeggen ‘tijd 
kan maken voor fietstochtjes naar de zee’. AZ Alma dankt dokter 
Myriam Struyven voor haar jarenlange inzet en wenst haar alle 
succes toe met haar verdere plannen. ●

Monique Lasoen (Onthaal): 
“Eindelijk vrijheid” 
“Wat zijn de tijden veranderd”, vertelt Monique Lasoen. “Toen ik 
in 1985 startte aan de receptie van de Heilig Hartkliniek hadden we 
nog geen dienst Spoedgevallen. Wanneer een ambulance aanreed, 
werd Intensieve Zorg op de hoogte gebracht en lieten we alvast de 
lift komen. Ondenkbare praktijken anno 2021. Het gevoel om ‘erbij 
te horen’, een doel te hebben in je job, dat ga ik het meeste missen. 
Het contact met de collega’s en bezoekers / patiënten uiteraard ook. 
Anderzijds kijk ik uit naar de vrijheid die mijn pensioen met zich mee-
brengt. Ik heb geen verplichte uurregelingen meer. Ik kan gewoon vrij 
plannen wat ik wil. En dat ben ik zeker van plan te doen: wandelen, 
fietsen, de klusjes klaren die zijn blijven liggen, … Heerlijk!”  ●

Anneke De Jaeger (Schoonmaak) 
werkte in een familiebedrijf! 
Het moet zowaar een unicum zijn, dat zowel de opa, papa, zus, 
zoon en broers van een Almatiër verbonden zijn (geweest) aan 
het ziekenhuis. Anneke De Jaeger startte in 1975 in de keuken, 
verhuisde naar de afwas om in de jaren ’90 in het team van de 
Schoonmaak te belanden, toen de zusters nog de plak zwaaiden. 
Daar bestaan duidelijk wat anekdotes over die binnenskamers 
zullen blijven. “Wat ga ik de collega’s missen. En de babbeltjes! 
Anderzijds kan ik éindelijk vaker uitslapen, iets wat tot nog niet 
kon door de vroege shifts. Voorts kijk ik uit naar heel wat bezoek-
jes aan de kleinkinderen, gaan fietsen en gewoon wat vaker aan 

mezelf denken.” ●
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Jan Depestele startte op 1 februari 1987 
in de Heilig Hartkliniek als administratief 
directeur. Zuster Roseline was toen al-
gemeen directeur in het ziekenhuis, een 
plaats die na drie jaar door Jan werd in-
genomen. Hij bleef er nog 13 jaar op post 
en werkte met veel geduld en diploma-
tie mee aan de fusie met het Elisabeth 
Ziekenhuis uit Sijsele. Jan is trots dat hij 
dat stukje geschiedenis, samen met vele 
anderen, heeft helpen meeschrijven. “Ik 
heb daar veel tijd in gestoken omdat ik 
wist dat het nodig was en dat het veel 
zou veranderen”, zegt Jan hierover. “We 
hadden geen keuze, het was dat of ver-
dwijnen. En aan de verte daagde de 
bouw van een nieuw ziekenhuis op, maar 
toen was dat nog toekomstmuziek.” Ook 

op andere realisaties in de toenmalige 
Heilig Hartkliniek mag hij tevreden te-
rugkijken: de uitbouw van de spoedge-
vallenafdeling, de komst van de MUG, de 
eerste CT-scan, de lowcare nierdialyse,…

In 2003 arriveerde Rudy Maertens in AZ 
Alma en zette Jan Depestele een stapje 
terug. “Ik had vrede met een externe al-
gemeen directeur, ik startte een nieuwe 
periode in mijn carrière met nieuwe col-
lega’s, maar met heel veel uitdagingen”, 
aldus Jan. Hij bleef de daaropvolgende 18 
jaar wel actief in het directiecomité, waar 
hij vooral de administratieve, financiële 
en uiteindelijk personeelszaken behar-
tigde. Jan toonde een grote flexibiliteit 
en was een survivor in een voortdurend 

wisselende ziekenhuiswereld. Maar wat 
hij niet was, dat is een tafelspringer. Hij 
verhief zelden zijn stem, drong zichzelf 
nooit naar de voorgrond en zocht altijd 
naar het consensusmodel. Hij gaat er prat 
op dat er onder zijn directeurschap nooit 
sociale onrust of conflicten met de vak-
bond zijn geweest, in het CPBW en de 
Ondernemingsraad probeerde hij altijd te 
bemiddelen en voor iedereen verzoen-
bare oplossingen te zoeken.

Jan Depestele was ook een netwerker 
avant-la-lettre. Hij was actief lid van het 
Coördinatiecomité van het VVI, waarin de 
directieleden van enkele Oost-Vlaamse 
ziekenhuizen regelmatig bijeen kwamen 
om gemeenschappelijke thema’s te be-
spreken. Op een vriendschappelijke, ge-
moedelijke manier, wat de onderlinge 
samenwerking dan weer bevorderde. 
“Deze regelmatige samenkomsten bete-
kenden een grote meerwaarde voor de 

Jan Depestele en zijn echtgenote, dochters, schoonzonen en kleinkind Lotta bij de feesttaart!

AZ Alma wuifde na 34 jaar directeur Jan Depestele uit:

“Omzien in verwondering”
Eind juni trok Jan Depestele de deur van zijn kantoor in AZ Alma achter zich dicht, 
voorgoed dit keer. Na een loopbaan van 34 jaar in een directiefunctie, eerst in 
de Heilig Hartkliniek en later in AZ Alma, mag Jan gerust zeggen dat hij voor ons 
ziekenhuis een steen heeft verlegd. Op zijn afscheidsreceptie zei hij het zelf: “Er is 
in die 34 jaar zoveel gebeurd, leuke en ook minder aangename dingen, maar het 
globale beeld is zeer positief. Ik wil dan ook omzien in verwondering maar tegelijk 
ook vooruitzien naar een nieuwe toekomst die me wacht.”

Jan Depestele, de laatste directeur  
van ’t Heilig Herte!



betrokken ziekenhuizen van Gent, Eeklo 
en Deinze. De collegialiteit was groot en 
de samenwerking en informatiedeling, 
nu benchmarking genoemd, nuttig en 
nodig. Het liet toe over de muren van het 
eigen ziekenhuis te kijken”, aldus Jan De-
pestele.

Op zijn afscheidsreceptie begroette Jan 
Depestele een heleboel oude bekenden 
zoals Arnold Desomviele, Christianne 
Willems, Hugo Bulté, Peter Degadt, 
Marc Lamote, Jacques Hoegaerts, Henk 
Vincent, Bernard Sériez, Eric Van Hee, 
maar ook heel wat artsen en medewer-
kers die nog steeds aan de slag zijn in 
het ziekenhuis en hem wilden uitwuiven. 
Het tekent de familieman Jan Depestele 
dat hij zijn echtgenote Annemie, zijn 
dochters Kaat en Ilse en hun partners, 
en Lotta, één van zijn drie kleinkinderen 
rond zich schaarde op zijn afscheid.

De kersverse gepensioneerde gaat nu 
niet op zijn lauweren rusten, want hij 
blijft actief als voorzitter van de raad van 
bestuur van Kinderdagverblijf Kinderlach 
in Eeklo, en bestuurder in WZC Sint-Ber-
nardus in Bassevelde en MPC Blij Leven 
in Waarschoot. Voorts staan lezen, reizen, 
culturele uitstapen, wandelen, fietsen én 
natuurlijk zo vaak mogelijk actief zijn met 
de kleinkinderen op zijn bucketlist. “Ik kijk 

voldaan terug”, zegt Jan bij het afscheid. 
“Ik ben in die 34 jaar altijd graag komen 
werken, maar wat wil je, het is ook nooit 
saai geweest!”

Bedankt Jan voor al die jaren vriendelijk, 
toegankelijk en hartelijk directeurschap! 
●

personalia
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Eentje uit de oude doos: Jan Depestele met zijn voormalige directiesecretaresse Christianne Willems bij haar pensioen in april 2010.

Ook die andere Jan uit het directiecomité 
heeft AZ Alma verlaten. Op 30 september 
kwam administratief en financieel directeur 
Jan Van Den Eynde voor het laatst werken in AZ 
Alma, na een loopbaan van 14 jaar. Hij startte op 1 
juni 2007 als stafmedewerker op het financieel departement, werd 3 jaar later 
hoofd financiële diensten en nog eens anderhalf jaar later adjunct financieel 
directeur. Vanaf 1 januari 2013 was Jan financieel directeur. Nu wacht een nieu-
we uitdaging: Jan wordt financieel directeur van de Woonzorggroep GVO, een 
woonzorgnetwerk van tien autonome ouderenvoorzieningen, verspreid over zijn 
thuisprovincie West-Vlaanderen.

We wensen Jan alle succes toe met deze nieuwe carrièresprong en danken hem 
voor zijn engagement en fijne samenwerking. ● ●

Financieel directeur  
Jan Van Den Eynde kiest 
voor nieuwe uitdaging



Geboortes

Liv De Backer 
werd geboren op 
31 mei 2021 en 
is het dochtertje 
van Michael De 
Backer en Isaline 
De Baere, die aan 
de slag is op Sp 
Locomotorische 
Revalidatie.

Lander Van de 
Vyver werd 
geboren op 
18 juni 2021 
en is het 
zoontje van Liesbeth Alliet, 
ergotherapeute GE42, GDZ en ILG.

August Andries werd 
geboren op 2 augustus 
2021 en is het zoontje 
van Lisa Verleye, die 
in onze Materniteit en 
Verloskwartier werkt.

Amie Van 
Renterghem 
werd geboren op  
2 september 2021 en is het zusje van trotse 
broer Theo en het dochtertje van Tamara De 
Caluwé, diensthoofd Zorgdata en datamanager 
Kankerregistratie.

Wiebe Blondelle en  
zijn mama Amy Watelle. 
Wiebe werd geboren  
op 25 augustus 2021, 
Amy werkt als diëtist  
in AZ Alma.

Andréa Mouton werd geboren op 
14 juni 2021 en is het dochtertje van 
Pauline Cornelis, verpleegkundige op 
Zorgeenheid 24.

Tyas Lamote werd 
geboren op 22 juni 
2021 en is het zoontje 
van Lien Dhondt, aan 
de slag bij Timanti.
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Onze schoonmaakmedewerkers zorgen da-
gelijks voor een hygiënische en kwaliteits-
volle reiniging van alle ruimtes in AZ Alma. 
“Dat klink logisch!”, hoor ik je denken. Maar 
wist je dat onze dienst schoonmaak bijzon-
der kieskeurig is mbt. de schoonmaakmid-
delen die we gebruiken omdat duurzaam 
ondernemen hoog op onze prioriteitenlijst 
staat? De keuze van schoonmaakproducten 
en materialen maken we bovendien niet al-
leen, maar gebeurt in overleg met DCA, Ma-
gazijn & Distributie, Veiligheid & Preventie 
en Ziekenhuishygiëne.

Belangrijk in onze keuze is onder meer dat 
producten en materialen gemaakt zijn van 
duurzame hernieuwbare grondstoffen en 
geen allergene stoffen bevatten. We zorgen 
ervoor dat ze bij voorkeur niet voorzien zijn 
van een gevarensymbool. 

Onze gezamenlijke keuze viel enkele ja-
ren geleden op onderhoudsmiddelen van 
Werner & Mertz en Vileda, die hoge rei-
nigingsprestaties combineren met eco-
doeltreffende producten en materialen. 
De meeste verpakkingen zijn trouwens 
van 100% gerecycleerd plastic en Werner 
& Mertz wil dit tot 100% optrekken tegen 
2025 voor alle verpakkingen van zijn gam-
ma. Nieuw is dat deze producten recent ook 
het INDOOR AIR CONTROL label hebben ont-
vangen met een A+ score en ze dus voldoen 
aan de strengste normen op het gebied van 
luchtkwaliteit en individuele gezondheid.

Onze vlakmoppen en microvezeldoeken 
van Vileda hebben bovendien het Nordic 
Swan Ecolabel, een Scandinavisch label voor 
schoonmaakmiddelen dat garant staat voor 
productie op een milieuvriendelijke wijze. 

De toekomst (en dat is al vanaf 2022) ziet 
er trouwens ook veelbelovend uit, want de 
volgende generatie vlakmoppen heeft het 
‘love it clean’-label, wat onder meer bete-
kent dat ze uit 30% gerecycleerde polyester 
vezels bestaan. 

We maken dus systematisch gebruik van 
reinigings- en onderhoudsproducten die 
niet schadelijk zijn voor de natuur en de ge-
zondheid van de mens. Hiermee zetten we 
onze inspanningen inzake duurzaamheid 
opnieuw extra kracht bij. ●

Uw schoonmaakmedewerker:  
steeds vriendelijk, ook voor het milieu!
 Veiligheid en hygiëne zijn in de zorgsector van cruciaal belang. Dat hebben de 
voorbije 18 maanden overduidelijk bewezen. Ook de Dienst Schoonmaak levert 
hierin een belangrijke bijdrage.

130 medewerkers zorgen er voor dat het ziekenhuis er elke dag netjes 
bij ligt. Jaarlijks zetten wij 30 jobstudenten in.

57.430 vierkante meter wordt elke dag onderhouden. Met de 
nieuwbouw voor Timanti komt daar binnenkort 950 vierkante meter bij. 

De werkdag van onze schoonmaakploeg start daarom om 6u.  
De avondploeg werkt tot 22u.

Certificaten

Werner & Mertz

Vileda
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WE MOGEN
WEER...

Dankzij jouw inspanningen en vaccinatie

MERCI

SAMEN ZIJN!
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