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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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De grote uitdagingen  
blijven komen

Het stopt niet voor de artsen, medewerkers en vrijwilligers 
van AZ Alma. De ene uitdaging is nog maar (met succes) 
aangegaan, of er staat alweer een andere voor de deur. 
In een voortdurend veranderende ziekenhuiswereld en in 
een niet aflatende strijd tegen externe bedreigingen als 
een pandemie, een energiecrisis en een exploderende 
prijzenmarkt is het blijven aangaan van nieuwe uitdagingen 
een must. Stilstaan is achteruitgaan. Algemeen directeur 
en CEO Rudy Maertens beseft dat de lat hoog blijft liggen, 
maar ziet ook een grote weerbaarheid en bereidheid bij alle 
Almatiërs.

Na een lange en lastige strijd tegen corona, ontsnapt AZ Alma 
nu niet aan de economische en energiecrisis?
Rudy Maertens: “Dat klopt jammer genoeg. We moeten creatief 
omspringen met de beschikbare middelen, die echter niet in 
hetzelfde ritme groeien als de onkosten. Onze financieel directeur 
Sean Van Brempt maakte al eens een ruwe raming van hoe groot 
onze energiefactuur volgend jaar zou kunnen zijn, en die loopt 
in de miljoenen euro’s! Tot vier keer zo hoog als ‘normaal’. En, in 
tegenstelling tot andere bedrijfstakken, kunnen wij die meerkost 
niet verhalen op onze ‘klanten’, de patiënten. Dat wordt dus rijden 
en ommezien, zaaien naar de zak. Maar we willen niet tornen aan 
de kwaliteit van zorg, dat staat vast.”

Ook de moeilijke rekrutering van nieuwe medewerkers maakt 
het lastig?
“Dat is juist. Kijk maar eens verderop in dit Almagazine: we 
kenden het voorbije half jaar een groot aantal goede en trouwe 
medewerkers die op welverdiend pensioen zijn gegaan maar 
die we moeilijk kunnen vervangen. Om die kwaliteit van zorg te 
blijven garanderen, zijn dan ook soms onpopulaire maatregelen 
nodig. Een voorbeeld daarvan is de sluiting van G41, waardoor 
we de collega’s van die afdeling op andere afdelingen kunnen 
inzetten om personeelstekorten in te dijken. Dit was geen leuke 
beslissing, maar ik ben blij met de manier waarop de geriaters en 
het team van het zorgprogramma Geriatrie dit hebben opgevat. 
Ik onderstreep wel dat dit een tijdelijke maatregel is, die we van 
zodra het mogelijk is, zullen terugdraaien.”

Intussen krijgt het ‘changeplan’, dat door de raad van bestuur 
werd uitgetekend, stilaan vorm?
“Inderdaad, de laatste openstaande nieuwe functies zijn nu ingevuld 
door hetzij eigen mensen die konden doorgroeien naar een nieuwe 
functie, hetzij externe kandidaten die ook een meerwaarde voor 
AZ Alma zullen betekenen. Samen met de vernieuwde raad van 
bestuur, algemene vergadering en directiecomité vormen we met 
al onze artsen, medewerkers en vrijwilligers nu een ploeg die geen 
schrik moet hebben om nieuwe uitdagingen aan te pakken.”

Zoals een nieuwe ziekenhuisbrede overbruggingsaudit die in 
november van volgend jaar op ons afkomt? 
“Juist, maar op de status-update van dokter Danny Meire en 
manager Kwaliteit en Innovatie Prisca Rabaut leerde ik dat we 
alvast goed bezig zijn. De basis die bij de vorige accreditatie 
werd gelegd, is nog altijd sterk aanwezig en - mits een goede 
voorbereiding - kunnen interne audits en veiligheidsrondes ook nu 
weer een goed eindresultaat opleveren.”

Maar niettegenstaande alle druk moet de boog niet altijd 
gespannen staan?
(lacht) “Neen, en dat is duidelijk gebleken tijdens het fantastische 
Nazomerfeest in het thema ‘Hollywood’! Was me dat een feestje 
zeg? We bieden kwaliteit van zorg, maar als we eens het feestpak of 
de galajurk aantrekken, is het ook een toppertje bij onze Almatiërs. 
Ik heb er echt van genoten en die ruim 600 aanwezigen met mij 
evenzeer, geloof ik. Trouwens, ook het jubilarissen- en (brug)
gepensioneerdenfeest was tof. Ik vond het heel aangenaam om een 
aantal mensen terug te zien en om met collega’s, die al heel veel 
jaren op de teller hebben, eens van gedachten te kunnen wisselen. 
Onze directeur Innovatie en HR Sara Keirse verwoordde het goed: 
‘Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal!’ En die avond is ook 
gebleken dat op gezelligheid geen leeftijd staat in AZ Alma… ” ●

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

een zee van mogelijkheden

Een praatje slaan op het jubilarissenfeest
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‘Changeplan’ stilaan afgerond
Vorig jaar, net voor de zomervakantie, werd het ‘chan-
geplan’ van AZ Alma voorgesteld op een vergadering 
voor artsen en kaderleden en later in een editie van 
Almactueel. Dat ‘changeplan’, dat initieel werd uitge-
tekend door het bestuursorgaan, moet AZ Alma ‘fu-
tureproof’ maken en wapenen tegen de uitdagingen 

die op ons afkomen.  

Hiervoor was een hervorming van het organigram nodig en dat 
uitte zich onder meer al in een vernieuwd bestuursorgaan, een uit-
gebreidere algemene vergadering en een vernieuwd en verjongd 
directiecomité. De departementen werden gewijzigd en ook de 
zorggroepen werden heringedeeld en toegewezen aan een zorg-
groepmanager. Daarvoor werd een plan opgesteld om dit tegen ja-
nuari 2023 volledig uitgerold te hebben.

Tenslotte werden enkele nieuwe functies gecreëerd (waarvan de 
meeste door interne kandidaten werden ingevuld), kwamen in be-
staande functies nieuwe collega’s aan boord en werden ook enkele 
functies geschrapt. Hier willen we u ter afronding van de grote lijnen 
van het ‘changeplan’ enkele nieuwe gezichten of vertrouwde ge-
zichten in nieuwe functies, voorstellen.

DEPARTEMENT ZORG  
EN ZORGONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Operationeel Manager Zorg: Eva Steen
Eva Steen is een kind van het huis. Ze startte in juli 2005 als ver-
pleegkundige op Geriatrie en Intensieve Zorg in campus sijsele. Nog 

geen twee jaar later (februari 2007) werd ze hoofd-
verpleegkundige G1. En nog eens vier jaar later, 

in april 2011, nam ze de functie van Zorg-
groepmanager waar. In die functie hielp 

ze verschillende diensten uitbouwen en 
kwaliteitslabels behalen. Eva kent AZ 
Alma door en door, wat in deze moei-
lijke periode een pluspunt is. Met 
haar open, eerlijke en positieve in-
gesteldheid weet ze steeds mensen 
te motiveren en mobiliseren om aan 

projecten mee te werken. Sinds juli is 
ze Operationeel Manager Zorg. 

Operationeel Manager Zorgondersteuning: 
Wim Blondeel 

Wim Blondeel is een nieuw gezicht in AZ Alma. Hij zal als 
Operationeel Manager Zorgondersteuning nauw samenwerken met 
Eva Steen en operationeel directeur Fritz Defloor en leiding geven 
aan de diensten Facilitaire Services, Infrastructuur & Logistiek, Ont-
haal & Inschrijvingen, ICT, biotechnisch team en dienst Preventie, Be-
waking & Milieu. Wim studeerde in 1996 af als industrieel ingenieur 
Electromechanica Productie en Onderhoud en werkte bijna 20 jaar 
als manager bij Victor Buyck Steel Constructions in Eeklo. De laatste 5 
jaar was hij directeur van 2 bedrijven binnen de Syndus groep, maar 
nu was hij wat uitgekeken op de harde industriële wereld en koos hij 

bewust voor de sociale sector. Ook zijn echtgenote Isabel De Craene 
werkte nog een tijdje in AZ Alma.

DEPARTEMENT FINANCIËN  
EN DATAVERWERKING

Manager Financieel en Risicobeheer: 
Tim Jansegers
Tussen financieel directeur Sean Van 
Brempt en de diensthoofden van zijn 
departement werd een tussenniveau 
gecreëerd waardoor er meer aandacht 
komt op het uitwerken van bedrijfspro-
cessen en de voornaamste focus wordt 
gehouden op de kerntaken. Manager Fi-
nancieel en Risicobeheer Tim Jansegers is 
geen onbekende in het ziekenhuis: hij is al een 
paar jaar aan de slag als Stafmedewerker Financiën. 
Na zijn bachelor Accountancy en Fiscaliteit behaalde hij een Mas-
ter Handelswetenschappen, met als specialisatie Finance & Risk. En 
zopas rondde hij een extra studie Vennootschapsrecht succesvol af. 
Hij beseft meer dan wie ook het belang van interne samenwerking 
met MZG en Beleidsinformatie, want financiën en data gaan hand 
in hand.

Manager Zorgdata en Beleidsinformatie: Tamara De Caluwé
Nog een vertrouwd gezicht in een nieuwe functie: diensthoofd 
Zorgdata Tamara De Caluwé is de nieuwe manager Zorgdata en Be-
leidsinformatie en zal dus nauw samenwerken met Tim Jansegers. 
Tamara startte na het behalen van haar master in de Biomedische 
Wetenschappen aan een PhD, gecombineerd met assistentschap aan 
de UGent in de vakgroep Medische Basiswetenschappen. In 2016 
behaalde ze de titel van Doctor in de Gezondheidswetenschappen, 
een jaar later startte ze in AZ Alma, eerst als datamanager MOC 
en teamleider Zorgdata en nu dus de nieuwe functie. Hierin legt 
ze zich toe op de beleidsmatige kant van data, het stimuleren van 
een data-cultuur en het uitwerken van interessante projecten. Data-
onderbouwde beslissingen moeten in AZ Alma ingeburgerd geraken. 
Tamara en Tim maken, samen met de financiële staf en financieel 
directeur Sean Van Brempt, deel uit van de ‘cockpit’ van het Departe-
ment Financiën dat moet werken aan een financieel gezond AZ Alma. 

DEPARTEMENT INNOVATIE & HR

HR-manager: Tania Boterdaele
Nog een nieuw gezicht: Tania Boterdaele volgt Pascale De Vuldere 
op. Die gaat na een overdrachtsperiode van 
start als re-integratiecoach. Tania behaal-
de een masterdiploma Handelswe-
tenschappen, optie Finance & Risk 
management. Na haar opleiding 
werkte ze enkele jaren als project-
consultant bij een adviesbureau, 
sinds 2013 is ze aan de slag als HR 
payroll coördinator in Sint-Lucas Gent. 
Op 14 november start ze in AZ Alma. ●

Wim en Eva

Tim en Tamara

Tania
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Ruim zeshonderd medewerkers van AZ 
Alma gingen uit de bol op het Nazo-
merfeest in de Maldegemse Eventhall 
ME. Het Hollywoodthema inspireerde 
velen om hun mooiste kleedje of pak 
uit de kast te halen, terwijl anderen 
dan weer écht op het thema inspeel-
den. We zagen John Travolta en Olivia 
Newton-John, Charlies Angels, Cruella 
de Ville, Frankie goes to Hollywood, 
zelfs een levende rode loper en  veel 
rode en roze boa’s maar vooral alleen 
maar stralende dames en heren!

Onze huis-DJ Johan Van Houcke warm-
de iedereen op voor het optreden van 
coverband Smashdance die spontaan 
een half uurtje langer bleef spelen 
omdat ze zelf zo enthousiast waren 
en ervan genoten. En nadien zorgde 
opnieuw DJ Johan voor een muzikaal 
orgelpunt.

En omdat zoveel mogelijk mensen van 
een feestend AZ Alma moeten kunnen 
genieten, was voor de nachtdiensten 
van vrijdag op zaterdag nog een sma-
kelijke attentie voorzien: een dessert-
box! ●

U was weer 
geweldig!



5



6

va
ri

a

Van 21 tot en met 23 november 2023 vindt in AZ Alma een over-
bruggingsaudit van Qualicor (de opvolger van NIAZ) plaats. Dok-
ter Danny Meire, voorzitter van de stuurgroep die de accreditatie 
voorbereidt, en manager Kwaliteit en Innovatie Prisca Rabaut 
meldden op de status-update dat de basis bij de vorige accredi-
tatie gelegd werd en dat nu moet gewerkt worden om kwaliteit 
en veiligheid van zorg voortdurend verder te verbeteren. Veilig-
heidsrondes en interne audits gaan daarbij belangrijk zijn. En 
een goede onderlinge communicatie, want besef: ongeveer één 
derde van de huidige artsen en medewerkers zijn NIET geaccrediteerd omdat ze er 
in 2019 nog niet bijwaren! Op de foto staan directeur Innovatie en HR Sara Keirse, voorzitter dokter Danny Meire en manager 
Kwaliteit en Innovatie Prisca Rabaut. ●

Op 18 juni vertrokken 22 deelnemers (na een verzorgd ontbijt) vanop de parking van AZ Alma voor een traditionele 
motorrit van 160 km langs voornamelijk Oost-Vlaamse wegen. En net als het deelnemersaantal was ook de 
temperatuur die dag vrij hoog, waardoor het absoluut noodzakelijk was om een extra stop in te lassen zodat het hoofd 
koel gehouden kon worden… Het werd een gezellige en mooie uitstap, die volgend jaar ongetwijfeld herhaald zal 
worden! ●

Het was heet op de jaarlijkse motorrit

Het multidisciplinair behandelingsprogramma ‘Maatjes in Balans’ 
is na de zomervakantie opnieuw gestart. Het team bestaat uit een 
pediater (dokter Katrien Vanneste) een diëtiste (Hermelien Van-
hooren), een psychologe (Gaëlle Vandevyvere) en een ergothe-
rapeut (Brenda Van Leeuwe). Zij richten zich op kinderen met 
overgewicht tussen 8 en 12 jaar. Met dit programma streven ze 
naar gewichtscontrole of matig gewichtsverlies, afhankelijk van 
de te verwachten groei. Ze focussen op een gezonde levensstijl, die je levenslang kan 
volhouden. Kinderen hoeven niet ‘op dieet’. Wie meer informatie wenst, kan best contact opnemen met de coördinator Sofie 
Van De Steene (09 310 10 71 of sofie.vandesteene@azalma.be). ●

‘Maatjes in balans’ blijft de 
weegschaal in het oog houden

Nieuwe ziekenhuisbrede audit 
in november 2023



Eerste fietsdag: Poitiers – Angoulême  
125 km en 1128 hoogtemeters
Al meteen een stevige rit voor de boeg 
bij een temperatuur tot 35°. Maar de 
inmiddels 16 ‘Cartouchekes’ zijn er klaar 
voor. Via Nouaillé-Maupertuis, St Maurice-
de-la-Clouère en het charmante historische 
stadje Charroux bereiken we Asnois voor 
onze picknick. Na de middag wordt het 
drukkend warm en de hitte begint op de 
tocht door bossen en velden met flinke 
hellingen haar tol te eisen. De plannen om 
nog de kathedraal St Pierre van Angoulême 
te bezichtigen, worden opgeborgen. Morgen 
wacht een nog zwaardere rit…

Tweede fietsdag:  
Angoulême – Libourne  
137 km en 1291 hoogtemeters
Het weer is omgeslagen: we vertrekken in de 
gietende regen en zullen in de loop van de 
voormiddag verschillende malen regenjasjes 
aan- en uittrekken. We kunnen reservekledij 
met de vrachtwagen meegeven zodat we 
vanmiddag iets droog kunnen aantrekken 
indien nodig. Langs het riviertje de Touvre 
rijden we tot in St Aulaye waar onze picknick-
tafels staan opgesteld. Met minder hellingen 
en de lagere temperatuur is het een stuk aan-
genamer fietsen dan gisteren. Voorbij St Au-
laye voert de route door het groene Fôret de 
la Double en we zien de eerste wijngaarden 
uit de streek van Bordeaux: Puisseguin, Mon-
tagne, Cheval Blanc, La tour Figeac, Chateau 
l’Evangile, … . Zo komen we aan in Libourne.

Derde fietsdag: Libourne – Mios 
101 km en 592 hoogtemeters
We rijden richting St-Emilion en aan het Châ-
teau Angélus worden we zowaar vergast op 
een klokkenspel dat voor ons de Brabançonne 
speelt. We zijn allemaal een beetje ontroerd. 
In het nog rustige St.- Emilion bezoeken we 
de Eglise Collegiale en het bijhorende kloos-
ter en genieten we van een panorama van 
rode pannendaken en uitgestrekte wijngaar-
den. Dan rijden we naar Branne en komen 
zo in het gebied Entre-Deux-Mers tussen de 
Dordogne en de Garonne. In een wijnkasteel 

in Illats lunchen we en schuilen we tussen 
de cuves voor nieuwe regenbuien. Door de 
bossen van de Landes fietsen we onversaagd 
naar ons tegenvallende B&B Hotel in een be-
drijvenzone in Mios. Geen restaurant te be-
speuren, dus laten we pizza’s aanrukken. En 
ontkurken we een flesje Bordeaux…
                                  
Vierde fietsdag: Mios – St Paul-lès-Dax  
138 km en 391 hoogtemeters
De langste rit van de week loopt van noord 
naar zuid door Les Landes. Een saaie rit tot 
aan de picknickplaats aan de rand van La-
ouheyre vlakbij een visvijver. Door stil te zit-
ten krijgen we het koud en wordt zelfs een 
kampvuurtje aangestoken. We vervolgen 
onze tocht langs de pelgrimsroute en maken 
in Lesperon kennis met Tireveste, Tiregilet en 
Tireculotte. Deze namen herinneren aan hoe 
vroeger daar pelgrims van ‘overbodige’ bal-
last werden afgeholpen. Onderweg komen 
we steeds meer pelgrims tegen, naar wie we 
steeds ‘bon Camino’ roepen. We overnachten 
in St Paul-lès-Dax in een schitterend hotel 
met een spa, maar we verkiezen toch alle-
maal de massage. 

Vijfde fietsdag:  
St Paul-lès-Dax – St Jean-Pied-de-Port  
91 km en 1256 hoogtemeters 
Nu trekken we naar de voet van de Pyre-
neeën. Een frisse start in snel een opnieuw 
heuvelachtig landschap, met dennenbossen 
die plaats maken voor loofbossen. We fiet-
sen langs kleine dorpjes en ergens tussen 
Peyrehorade en Bidache fietsen we Frans 
Baskenland binnen. We lunchen in het popu-
laire wandelgebied le Bois de Mixe (in het 
Baskisch Amikuzeko oihana) tussen Bidache 
en Orègue. We moeten nog heel wat hel-
lingen over, maar genieten van het formi-
dabele landschap onder een lucht vol grijze 
wolken. We prijzen ons gelukkig hier te mo-
gen fietsen. St Jean-Pied-de-Port is een echt 
pelgrimsstadje, waar we in een echte refuge 
overnachten. We zijn de slaapzalen en de 
gemeenschappelijke douches al een tijd ont-
groeid maar hier zijn we blij met onze sta-
pelbedden dicht bij mekaar, onze 4 douches, 

1 toilet en 4 lavabo’s die we met 18 moeten 
delen. We verkennen het stadje en op de 
citadel bekijken we de omgeving en vragen 
we ons af waar we morgen de Pyreneeën 
gaan oversteken… 

Zesde en laatste fietsdag:  
St Jean-Pied-de-Port – Pamplona  
90 km en  1530 hoogtemeters
Van deze rit zijn we allemaal bang, is het niet 
voor het klimmen, dan is het voor het dalen. 
Vandaag volgen we de Camino Navarro en 
steken we de Pyreneeën over via de Puerto 
de Ibañeta of Roncevallespas 1057m hoog. 
In onze roze Think Pink wielershirt beginnen 
we een aanvankelijk rustige klim met tus-
sendoor zelfs een paar afdalingen. Maar dan 
gaat het gestaag omhoog met een aantal 
haarspeldbochten. Bovendien is de mist ko-
men opzetten en wordt het fris. Maar eens 
voorbij de top zijn we al snel weer opge-
warmd want de Alto de Erro van 801 meter 
wacht nog op ons… En na alweer een mooie 
stempel voor onze verzameling, dalen we 
richting Pamplona. Het wordt drukker naar-
mate we de stad naderen en in Pamplona is 
het een wirwar van straatjes, zeker op zoek 
naar de Catedral Santa Maria. Waar we zelf 
onze ‘Credencial’ mogen afstempelen. Het 
is een indrukwekkende kathedraal met een 
enorme rijkdom aan religieuze kunst. Na 
een laatste avondmaal en een korte nacht 
gebeurt de terugreis per bus, met onder-
weg twee lekke banden. “Maar we hebben 
opnieuw een fantastische week beleefd met 
stuk voor stuk unieke mensen”, vertelt An. 
“We kijken alweer ongelooflijk hard uit naar 
volgend jaar voor het derde en laatste deel 
van ons Camino-avontuur. Dankjewel aan 
mijn trouwe supporters voor jullie bemoe-
digende woorden, jullie positieve reacties, 
jullie felicitaties iedere dag opnieuw zorgden 
ervoor om verder te fietsen met die groep 
fijne madammen ! Ook aan al degenen die 
me financieel hebben gesteund dikke merci ! 
Vive le vélo, vive Think Pink!” ●

https://www.think-pink.be/nl/Acties/
Actie/Sponsoring/Solo/42486

An Sierens fietste ook tweede 
deel van Think Pink Camino
Wat voorafging: een zalige week van 21 tot 28 augustus 2021 waarin 34 gelijkge-
stemde en fietsgekke vrouwen die zich ten voordele van Think Pink engageerden 
om verspreid over drie jaar naar Santiago de Compostella te fietsen, hun eerste 
traject aflegden van Oudenaarde tot Poitiers. Onder hen onze spoedverpleegkun-
dige An Sierens. Eind mei (22-27 mei) stond deel twee op het programma en 
opnieuw stond An aan de start. 
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“We wonen nu al meer dan vijf jaar in dit mooie, nieuwe 
ziekenhuis en werken met de nieuwste toestellen, maar 
ons grootste kapitaal blijven onze medewerkers!” Dat zei 
directeur Innovatie en HR Sara Keirse op de viering van de 
jubilarissen en (brug)gepensioneerden, samen goed voor 
meer dan 3.000 dienstjaren, dertig eeuwen AZ Alma dus...

De jubilarissen met 15, 25 en 35 jaar op de teller waren 
uitgenodigd, evenals de (brug)gepensioneerden van 2021 
en 2022. Het werd een gezellige avond, waarop veel herin-
neringen werden opgehaald. Voor velen was het ook een 
blij weerzien. Hierbij enkele sfeerfoto’s. ●

3.000 dienstjaren  
in AZ Alma in de 
bloemetjes gezet
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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 01/04/2022 tot en met 30/06/2022.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
01/04/2022 LANCKMANS LIESE Arts - Specialist in opleiding geriatrie 43
04/04/2022 AELBRECHT PASCALE Verpleegkundige A1 geriatrie 43
04/04/2022 DE BUYSSER TIM Verpleegkundige A1 spoedgevallen
04/04/2022 VAN OOST EMMA Verpleegkundige A2 geriatrie 43
25/04/2022 ARIAS DE CRUZ ANA Logistiek Assistente
02/05/2022 VAN MELE INGRID Medewerker keuken
02/05/2022 VROMAN KIMBERLY Medewerker schoonmaak
02/05/2022 RABAUT PRISCA Manager kwaliteit en innovatie
02/05/2022 STANEVA DENITSA Logistiek assistente
09/05/2022 ALEKSANDROV STANISLAV Ziekenhuissteward (Bewakingsagent (BA))
15/05/2022 VAN CAUWENBERGHE ELIEN Medewerker inschrijvingen
16/05/2022 CLAEYS SOFIE  Medewerker Keuken
16/05/2022 DEKETELAERE RIEBE Medewerker technische dienst
01/06/2022 ESLAYEH ISMAIL Technoloog medische beeldvorming
01/06/2022 PILAERT LARISA Medewerker inschrijvingen
13/06/2022 DE SMET SANDRA MARTINE Medewerker schoonmaak
13/06/2022 POLSTER HEIKE  Medewerker schoonmaak
13/06/2022 DURNEZ GAELLE Maatschappelijk werker paaz - ZE33
13/06/2022 NOTTE VIBEKE  Medewerker sociale dienst- 
   patiëntenbegeleiding
13/06/2022 SLOCK LISA  Ergotherapeut revalidatiecentrum
13/06/2022 VAN LOO JASPER Medewerker sociale dienst-
   patiëntenbegeleiding
27/06/2022 VAN HOORICKX ANGELIQUE Verpleegkundige A1 SP neurologie

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
03/04/2022 DE VOLDER ELS Manager kwaliteit, lean en innovatie
10/04/2022 MATTHYS ANDRES Kok
12/04/2022 VYNCKE SOPHIE Administratief medewerker revalidatiecentrum
17/04/2022 RODTS MIEKE  Verpleegkundige A1 mobiele equipe/  
   pre operatief consult
17/04/2022 BAUWENS VANITY Vroedkundige/vroedvrouw ademhaling en
   oncologie - ZE 23
17/04/2022 LAMBIN LAURA Logistiek assistente
17/04/2022 VAN HOOTEGEM GWENDOLINE Verpleegkundige A2 geriatrie 42
24/04/2022 DA COSTA NOWA HELENA Logistiek assistente
30/04/2022 VERSIECK CARINE Verpleegassistent(e) heelkunde beweging
   -  ZE21
30/04/2022 KEIRSE NADINE Teamleider schoonmaak
30/04/2022 VAN LERSBERGHE MARTINE Medewerker schoonmaak
30/04/2022 BERKERS MARLEEN Verpleegkundige A2 dagziekenhuis 12
30/04/2022 DE ZUTTER CARINE Verpleegkundige A1 operatiekwartier
30/04/2022 DE BAERE JOHAN Diensthoofd beleidsinformatie
30/04/2022 VAN HOLDERBEKE KARINE Verpleegkundige A2 dagziekenhuis 13
30/04/2022 VAN LOOCKE CHRISTINE Verpleegkundige A1 geriatrie
30/04/2022 DE MEYER RONNY Medewerker magazijn en distributie
30/04/2022 VAN HECKE CLAUDINE Medewerker schoonmaak
30/04/2022 VOET GEERT  Medewerker schoonmaak
30/04/2022 ROESBEKE EVELINE Log medewerker apotheek
30/04/2022 CHRISTIAENS TRISTAN Ziekenhuissteward (Bewakingsagent (BA))
01/05/2022 VAN HOECKE ELLEN Logistiek assistente
01/05/2022 STOFFERIS RUTH Medewerker magazijn en distributie
08/05/2022 LIPS CATO  Verpleegkundige A2 geriatrie 44
22/05/2022 DEPREZ MAYKE Apotheekassistent
27/05/2022 DENOLF VANESSA Medewerker keuken
31/05/2022 HESSENS CHRISTINE Medewerker facturatiedienst
31/05/2022 DE LOOF CARINE Verpleegkundige A1 dagziekenhuis 13

31/05/2022 VANMASSENHOVE MURIEL Logistiek assistente
31/05/2022 CORION DORINE Verpleegkundige A1 recovery
31/05/2022 AUDENAERT MYRIAM Vroedkundige/vroedvrouw ademhaling en 
   oncologie - ZE 23
31/05/2022 VAN PAEMEL SIMON Adj Hoofdverpleegk spoedgevallen en MUG
31/05/2022 FRANKI ANN-SOPHIE Apotheker hoofd van dienst
31/05/2022 HILLEWAERT BIEKE Medisch laboratoriumtechnoloog klinisch labo
05/06/2022 CREVITS MARIO Medewerker beleidsinformatie
10/06/2022 RUTS JANA  Logopedist revalidatiecentrum
12/06/2022 ROEGIERS CHIARA Verpleegkundige A1 mobiele equipe
14/06/2022 MAEYAERT SANDRA Medisch secretaresse pre-operatief consult
19/06/2022 SAELENS CHLOE Zorgkundige geriatrie 44
26/06/2022 VAN CUTSEM SARAH Medewerker inschrijvingen
30/06/2022 PAUWELS GRETA Verpleegkundige A1 operatiekwartier
30/06/2022 VERHEYE NICOLE Art 54 BIS SP locomotorisch
30/06/2022 LONGUEVILLE GODELIEVE Verpleegkundige A1 spijsvertering - ZE 24
30/06/2022 VAN VOOREN NICOLE Verpleegkundige A1 klinisch labo
30/06/2022 TRENSON SONJA Verpleegkundige A1 mobiele equipe
30/06/2022 MEIRE GODELIEVE Verpleegkundige A1 klinisch labo
30/06/2022 RONDAS RITA  Pastoraal werker
30/06/2022 VAN HOLSBEKE SONJA Medewerker schoonmaak
30/06/2022 VERMEIREN JOLIEN Adjunct apotheker
30/06/2022 DUSARDUYN ANITA Verpleegkundige A2 mobiele equipe
30/06/2022 MASEN JENS  Medewerker schoonmaak
30/06/2022 DELCOURT MAXIM Medewerker schoonmaak
30/06/2022 DE COCK MAITE Medewerker schoonmaak

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN
07/05/2022 Jerome Vergauwe zoontje van VERGAUWE NATASHA (HBBZ)
11/05/2022 Romée Martens dochtertje van DHOOGE TINEKE (materniteit-
  neontalogie) (foto)
12/05/2022 Mila De Vos Longeville dochtertje van DE VOS EMILY (revalidatiecentrum)
12/05/2022 Elora Aurelie Rietsema dochtertje van VAN DEN BREMPT SARAH (ICT)
13/05/2022 César Vanhalst zoontje van VANHALST BART (revalidatiecentrum)
21/05/2022 Matthew Jonel Madera zoontje van SCHMIDT JOSEPHINE
  (centrale afdelingslogistiek)
08/06/2022 Enora Boucquey dochtertje van  SNEL NIKKI (revalidatiecentrum)
17/06/2022 Suzan Claeys kleindochtertje van DEPESTELE JAN 
  (algemene vergadering)
18/06/2022 Amélie Jeunen dochtertje van JEUNEN VINCENT (ICT) (foto)
30/06/2022 Frauwke Depouvre dochtertje van ROELANDT LEENTJE (recovery) en
  DEPOUVRE BART (recovery)
09/07/2022 Bran Neels zoontje van MORTELMANS ANKE (voeding en 
  catering)
11/07/2022 Lior Marçeau Broucke zoontje van ROOSE HANNELORE (onthaal en 
  inschrijvingen)
23/07/2022 Cilou Van de Casteele dochtertje van VERMEIRE GIFT (zorgeenheid 23) en
  VAN DE CASTEELE MICHIEL (medische beeldvorming)  
  (foto)
24/07/2022 Ann-Sophie Van Hauwermeiren    dochtertje van PIETERS MANON 
                 (kwaliteit en innovatie)
22/08/2022 Noor Sels dochtertje van VERLINDE LIESBET 
  (revalidatiecentrum)
16/09/2022 Emeric Goes zoontje van dokter GOES CEDRIC (urologie) (foto)
20/09/2022 Cézanne Verzee dochtertje van DE VOS  FREYA (revalidatiecentrum)
05/10/2022 Korneel De Maere zoontje van VERHELST LISA (operatiekwartier) (foto)



Annie Maenhoudt (verpleegkundige 
G44): “Gezonde en gelukkige 
momenten samen”

“In 1981 bestond het concept ‘geriatrie’ nog niet echt” herinnert 
Annie Maenhoudt zich haar beginjaren. “Het voelde eerder aan 
als werken op een revalidatie-afdeling. Niet lang erna zijn we met 
een acute geriatrie gestart. Fijn om te zien hoe we met dezelfde 
bende een heuse evolutie hebben doorgemaakt. Tegelijk, door 
onder meer digitalisering en beperkter personeelsbezetting, zijn 
we jaar na jaar iets meer op onszelf aangewezen. Ik zal daarom 
vooral het patiëntencontact missen, de pc niet (lacht). Bovendien 
kan ik meer tijd maken voor dingen die zijn blijven liggen, zoals 
de tuin of een reis, maar toch vooral voor gezonde en gelukkige 
momenten samen.” ●

Caroline 
Roeges 
(verpleeg-
kundige 
OK): 
“Nooit 
tevreden 
met half werk” 
Onmiddellijk na haar studies startte Caroline Roeges in het Eli-
sabeth Ziekenhuis in Sijsele, waar ze in het OK aan de slag ging. 
Ze werd ook verantwoordelijke voor de CSA, die ze samen met 
wijlen Griet Missant ombouwde van een oude naar een moderne 
sterilisatie (met beperkte middelen). Na de verhuis assisteerde ze 
in het OK vooral bij Oftalmologie en Plastische Chirurgie. Hoofdver-
pleegkundige Ann Longueville is vol lof over Caroline: “Ze had een 
grote bagage kennis en kunde en wilde altijd de puntjes op de i. 
ik heb veel van haar geleerd, ze was heel veeleisend, voor zichzelf 
maar ook voor de collega’s. Ze was nooit tevreden met half werk. 
Maar ze was ook heel attent, gaf regelmatig schouderklopjes en 
complimenten. Daarom ook wordt ze nu al gemist.” Op de foto 
staat Caroline links naast dr. Heintz. ●
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 (Brug)pensioenen

Personalia
Huwelijken
DATUM NAAM & VOORNAAM
07/05/2022 CORNELIS PAULINE (zorgeenheid 24) met Mouton Nathan
20/05/2022 TORRES CARMEN (kwaliteit en innovatie) met Moernaut David
01/07/2022 WAUTERS  EVELINE (dagziekenhuis 13) met Van Poucke  Bart
02/07/2022 MARTENS NELE (dagziekenhuis 13) met Van Hoecke Frank
09/07/2022 SPECKMAN RANI (geriatrie 44) met Vermoen Jordy
16/07/2022 BEECKMANS TANJA (schoonmaak) met De Mil  Ronny
06/08/2022 ROELS TANIA (schoonmaak) met Desmet Jo
12/08/2022 DURNEZ GAELLE (zorgeenheid 33) met Van Wynsberghe David
13/08/2022 DE GROOT VIRGINIE (centrale afdelingslogistiek) met De Koker Bart
02/09/2022 CRYSPIN LEEN (dagziekenhuis 13) met Matthys Jonathan
09/09/2022 BASTIAEN TINE (patiëntenbegeleiding) met Van Caneghem Jeroen

Overlijdens
DATUM NAAM & VOORNAAM
05/05/2022 Suzanna Vanhoutte grootmoeder van ROGGE ELINE (G41)
12/05/2022 Andrea Vermeire moeder van MARTENS RIA (voed. en cat.)
13/05/2022 Firmin Heyman vader van HEYMAN SABINE (reva)
14/05/2022 Mark Martens vader van MARTENS JONATHAN (OK)
29/05/2022 Jacqueline Claus grootmoeder van DE BAETS BRAM (reva)
24/06/2022 Aimé Cromheecke schoonvader van NEERINCK FRANKIE 
  (staf operationeel departement zorgondersteuning)
27/06/2022 Marie Louise Coppens grootmoeder van SCHROOTEN FEIKE (med. beeldv.)
02/07/2022 Irène Boerjan moeder van VERMEIRE ANNEKE (mob. equipe)
07/07/2022 Rosette Van Waeyenberghe moeder van VAN RIE INGE (voed. en cat.)
12/07/2022 Anna Stubbe grootmoeder van VAN DE WOESTYNE SOFIE (pat. begl.)
13/07/2022 Margareta Kindts moeder van DE BAETS BARBARA (zorgeenheid 31)
20/07/2022 Agnes D’Hooge moeder van FOCQUAERT DARLINE (dag 11)
22/07/2022 Oswald Blondia vader van BLONDIA ROEL (hartbewaking en 
  beroertezorg) en schoonvader van DE CRAENE
  SYLVIE (algemene waak)
12/08/2022 Freddy Tollenaere grootvader van VAN SINT JAN JULIE (voeding en
  catering) en van VAN DEN BUSSCHE STEFFI (spoed)
28/08/2022 Cecile De Coninck schoonmoeder van  DE VIDTS RINALDO (klin. labo)
02/09/2022 Roger Vanryckeghem grootvader van VERLEYE LISA (materniteit)
05/09/2022 Henriëtte Damme moeder van VERHELST MONIQUE (pat. begl.)
15/09/2022 Kathy Gaens schoonzus van  LEROUX SILVIAN (pat. begl.)
20/09/2022 Freddy Devliegere echtgenoot van  VAN VOOREN MONIQUE (vrijw.)
21/09/2022 Ruth Baute zus van BAUTE ANNELEEN (poli neurologie)
27/09/2022 Charles Van Holderbeke schoonvader van KUSE MYRIAM (dagziekenhuis 13)

Onze eerste huwelijksfoto! 
Na (brug)pensioenen en 
geboortes, ontvingen we 
nu ook de eerste foto 
van het huwelijk van een 
medewerker. Laat maar 
komen, tortelduifjes! Op 19 
juni gaven Nancy Leloup 
(catering) en Thomas Bert 
elkaar het ja-woord.
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Carine Gernaey 
(verpleegkundige IZ): “De COVID-19-

periode was heel confronterend” 

“Carine is er eentje van het soort dat ze vandaag de dag niet meer 
maken”, zegt hoofdverpleegkundige van Intensieve Zorg Tom Span-
hove over zijn vaste nachtdienst Carine Gernaey (met gele bloes). 
Carine startte onmiddellijk na haar studies in 1984 op Intensieve 
Zorg in de toenmalige Heilig Hartkliniek in Eeklo en bleef gans haar 
carrière op die afdeling, waarvan 32 jaar als nachtverpleegkundige. 
“IZ is een zware maar gevarieerde dienst”, vertelt ze op haar af-
scheid, “en de nieuwe disciplines zorgen telkens voor nieuwe uitda-
gingen.” Aan het eind van haar loopbaan zat ze volop in de COVID-
19-storm op IZ: “Ik noem het een toemaatje, maar zeker geen kers 
op de taart”, vertelt ze. “Dat was echt even slikken, ik zag mensen 
die een stuk jonger waren dan ik hier plots op hun buik aan de be-
ademing liggen. Dat was confronterend.” Het zwarte gat wenkt niet 
voor Carine, want er zijn de mobilhome en de tuin die wachten. ●

Sonja Trenson (verpleegkundige 
mobiele équipe): “Een verademing”

“Op 1 augustus 1980 trok ik voor de eerste keer de deuren van de 
revalidatiedienst – (sp) neurologie open”, zegt Sonja Trenson. “Die 
was omgebouwd tot geriatrische afdeling onder leiding van wijlen 
Isabelle Pieters. Ik ben met haar mee verhuisd daar Interne, tot mijn 
50ste. De stap naar mobiele equipe betekende voor mij een verade-
ming: vaste uren, andere diensten. Ik heb er echt mijn plekje én uit-
dagingen gevonden. Sinds de nieuwbouw er staat, vind ik dat onze 
mentaliteit nóg beter zit. Iedereen kent elkaar, collega’s vangen je 
op, je kan ventileren, … Aanvankelijk zag ik tegen mijn laatste werk-
dag op, maar nu mijn zoon zijn eerste kindje eraan komt, heb ik er 
zin in.” Sonja staat centraal achteraan met bloemen. ●

  (Brug)pensioenen (vervolg) 

Greta Pauwels 
(verpleegkundige 
OK) : “Veel 
veranderd op  
43 jaar!”

“Ik ben 43 jaar trouw geble-
ven aan het OK. Wat is onze 
werkplek veranderd!”, zegt 
Greta Pauwels. “De voor-
uitgang is gigantisch groot. 
Ook al is de sfeer misschien 
wat veranderd, ik zal dit 
werk missen. Anderzijds, ik 

heb tot m’n 61ste voltijds gewerkt. Het is mooi geweest. Ik kijk uit 
naar meer ademruimte als mantelzorger en wil heel graag vaker 
afspreken met vriendinnen, gaan wandelen, fietsen, … Als ik nog 
één raad mag meegeven aan de collega’s: draag (meer) zorg voor 
elkaar.” Greta zit derde van rechts.  ●

Nicole Van Vooren  
(verpleegkundige labo): “Veel ideeën, 
maar zeker Italiaanse les!” 

Bij Nicole Van Vooren stonden er bijna 42 jaar op de teller, toen ze 
de deur van het labo, en meer bepaald van de bloedafname, achter 
zich dicht trok. “Ik startte begin augustus 1980 en ging eerst tien 
jaar aan de slag op een inwendige dienst”, vertelt Nicole. “Maar dan 
verhuisde ik naar de bloedafname, dat was even wennen, maar ik 
heb me snel aangepast.” Nu ze met pensioen is, komt er heel wat 
tijd vrij, maar ze heeft dan ook veel ideeën om die in te vullen. 
Lezen hoort daar zeker bij, maar ook muziek én Italiaanse les, want 
aan het Laarsland heeft ze haar hart verloren. Op de foto staat Ni-
cole tussen apotheker-bioloog Christophe Vandenabeele en dokter 
Anne Piette. ●
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Personalia

Sonja Van Holsbeke (medewerker 
schoonmaak): “Veel leute maakt 
werk aangenamer”

“Ze noemen me graag zotte Sonja”, lacht Sonja Van Holsbeke. 
”Misschien omdat ik het zo fijn vind om veel leute te hebben met 
de collega’s? Dat maakt het werk aangenamer. En onder de mensen 
zijn, da’s mijn ding. Daarom kijk ik uit naar een actief pensioen: 
tuinieren, bloemschikken, wandelen, fietsen, een reisje meepikken, 
… Het kan en mag allemaal! En mijn collega’s wens ik alle succes 
toe.” ●

Marianne De Kezel 
(medewerker HR): “Ik stop 

met een vakantiegevoel”

“Ik zeg dat ik op verlof ga, dat klinkt beter of in brugpensioen”, 
lacht Marianne De Kezel, 42 jaar lang een boegbeeld van de Per-
soneelsdienst. Ze startte in september 1980 en had in de Heilig 
Hartkliniek enkel Lucrèce De Jaeger als collega. “Ik kende echt ie-
dereen die in ons ziekenhuis werkte”, verbaast Marianne. “En van 
de meeste wist ik zelfs waar ze woonden en wanneer ze in dienst 
gekomen waren.” Marianne begon haar carrière in het toen nieuwe 
gebouwtje waar ICT gevestigd was, verhuisde nadien naar de la-
tere stille ruimte in de consultatiegang en kwam na de fusie in het 
oud klooster aan de Koning Albertstraat terecht. Intussen groeide 
de groep zienderogen, ook het aantal medewerkers verdubbelde 
maar de middelen werden moderner: van de ponsmachine naar de 
computers, je maakt wat mee in een carrière van 42 jaar. “Ik ga het 
nu op mij laten afkomen”, zegt Marianne die een hartverwarmend 
afscheid kreeg. “Niemand gaat nu nog mijn agenda bepalen! Let 
wel, ik ben nooit één dag tegen mijn zin komen werken en ik zal 
dit zeker missen!” ●

Lieve Meire 
(verpleegkundige prikplaats labo): 
“Ik heb mij hier echt gejeund”

Met Lieve Meire verdween een verpleegkundige die probleemloos 
de moeilijkst te vinden aders aanprikte en zo voor een quasi pijnloze 
bloedafname zorgde. Lieve startte haar carrière 44 jaar (!) geleden 
op de afdeling heelkunde, nadien werd ze nachtverpleegkundige 
op C1 en IZ en na 16 jaar koos ze bewust voor het pas opgestarte 
Dagziekenhuis. Dat combineerde ze sinds 2004 met de bloedaf-
name, maar na een tijdje ging ze voltijds in de prikplaats aan de 
slag. “Ik heb mij hier echt gejeund”, zegt ze. En nu komt de tijd om 
te genieten, maar ook voor Spaanse les, de grote kuis en… zeven 
kleinkinderen! ●

Riet Mouton en 
Nicole Verheye 
(verpleegkun-
digen SP Loco): 
“Geen mooier 
compliment 
dan tevreden 
patiënten”

Elk gestart op een andere 
campus, Riet (rechts op de foto) in Sijsele op de heelkunde en  
Nicole op de materniteit in Eeklo. maar samen geëindigd. Hoe 
mooi kan het werkleven zijn. Nicole: “Toen ik na 17 jaar materniteit 
(babyverzorging) naar de verzorging van volwassenen moest swit-
chen op chirurgie, heb ik nog even moeten slikken (lacht). Ander-
zijds, wat aanvankelijk binnenkwam als een donderslag bij heldere 
hemel, is een verrijking gebleken. Ik heb er fantastische collega’s 
voor terug gekregen, niets was ooit te veel gevraagd. En het mooi-
ste compliment kwam van de patiënten, die hun tevredenheid over 
ons team niet konden wegsteken”. Riet knikt bevestigend. “Op SP 
Loco verblijven de patiënten iets langer waardoor de werksfeer en 
-druk iets rustiger is. Dat uit zich in de warmere en gepersonali-
seerde zorg. Al zal ik die vroege shifts niet missen! Het is fijn om 
uit te kijken naar ‘alles kan, alles mag’. Meer vrijheid én vooral 
meer optrekken met mijn man. Nicole kijkt uit naar meer tijd met 
de kleinkinderen. “We mochten ondertussen al drie pony’s, heel 
wat kippen en poezen verwelkomen op onze boerderij. Het wordt 
extra gezellig.” ●



14

Pe
rs

on
al

ia

Marleen De Paepe 
(medewerker schoonmaak): 

“Drie mooie laatste jaren” 

Marleen De Paepe werkte net geen drie jaar in 
AZ Alma maar ze blikt met heel veel tevreden-
heid terug op die korte periode. Voordien was 
ze aan de slag bij een poetsdienst, maar het 
werk in ons ziekenhuis was van een ander ni-
veau, vindt ze. “Het was een hele aanpassing, 
want in het ziekenhuis moet alles perfect zijn, 

het is veel meer dan poetsen alleen”, zegt ze. “Ik had er toffe col-
lega’s en een prima teamleiding, waardoor ik nog drie mooie laatste 
jaren heb meegemaakt.” Nu moet ze nog een beetje haar weg 
zoeken met de vrijgekomen tijd, maar met vijf kleinkinderen zal dat 
wel lukken… ●

Lieve Longueville (verpleegkundige 
ZE24): “De club van den OKRA!”

Je moet het maar doen: 42 jaar dienst in ons ziekenhuis en zelf nau-
welijks een ziektebriefje ingediend. “Ik zal mij niet gauw geven”, 
zegt Lieve Longueville op haar laatste dag op ZE24. “Ik startte 42 
jaar geleden op D2 in de Heilig Hartkliniek en bij de nieuwbouw 
ging ik op ZE24 Spijsvertering aan de slag. Het waren telkens zware 
afdelingen en tijdens de eerste coronagolf waren we met onze af-
deling dan ook nog eens de G-cohorte! Maar ik heb mijn werk met 
hart en ziel gedaan, het zorgende zit in mij. Ik ben nagenoeg niet 
afwezig geweest in al die tijd.” De vrijgekomen tijd zal Lieve ook 
verder een zorgende taak opnemen: als begeleider bij Samana en 
bij de Katholieke Vereniging voor Zieken. Voorts staan lezen, wan-
delen, fietsen en een kleine serre in de tuin op het programma. ‘Ik 
word nu lid van de club van den OKRA”, lacht ze. Op de foto is Lieve 
omringd door collega’s en oud-collega’s. ●

  (Brug)pensioenen (vervolg) 

Myriam Audenaert 
(Materniteit):  

“Nagenieten van zalig afscheid” 

Met een spetterend verrassingsfeestje is Myriam Audenaert 
(centraal zittend op de foto). na bijna 42 jaar uitgewuifd door 
haar collega’s van de Materniteit. Wanneer we haar opbellen 
voor een nababbel is ze nog altijd aan het nagenieten, niet al-
leen van het mooie afscheid, maar evenzeer van haar lange 
loopbaan in een heel tof team. “Ik ben zo blij met zulke col-
lega’s en dankbaar dat ik met die jonge gasten heb kunnen 
werken”, vertelt Myriam. “In die 42 jaar is er veel veranderd 
op onze dienst en ik weet niet hoeveel baby’s ik ter wereld 
heb helpen komen. Ik herinner me wel dat ik veel collega’s heb 
helpen bevallen, dat was toch speciaal.” Myriam, die een nicht 
is van Marleen, Caroline en Yolande Audenaert en van Myriam 
De Smet, gaat nu de dingen op zich laten afkomen en genieten: 
van een wandeling of fietstocht, van een streepje muziek, een 
hap cultuur, nu en dan een reisje, en uiteraard van de familie. ●

Linda Vyncke 
(medewerker 
voedings-
dienst):
 “Uitkijken 
naar buiten 
zijn” 

Linda Vyncke startte 
in 1978 op de voedingsdienst in Sijsele. In de daaropvol-
gende jaren heeft ze heel wat veranderingen gekend, nieuwe col-
lega’s ontmoet en is ze anders gaan werken. “Het was best aanpas-
sen in het grote ziekenhuis. Nochtans kwam ik ontzettend graag 
werken, steeds in ploegendienst. Nu is het uitkijken naar buiten zijn: 
fietsen, wandelen, … al zal ik de collega’s missen.” ●



15

Personalia

Martine De Loof 
(dag 12 pijnverpleegkundige):  
“Zorgen dat niemand nog pijn heeft”

Voor Martine De Loof, pijnverpleegkundige op Dag 12, begon 
haar carrière in ons ziekenhuis 41 jaar geleden op Heelkunde, 
Dermato en Urologie, maar na 3 jaar belandde ze op Intensieve 
Zorg, waar ze 16 jaar nachtverpleegkundige was. In 2000 volgde 
ze een bijscholing pijnbehandeling en hielp ze dokter Jan Mae-
yaert mee met de oprichting van de Pijnkliniek, waar ze begin 
2001 startte. “Ik wilde zorgen dat niemand nog pijn heeft”, zegt 
Martine, “maar dat was toch even slikken hoor.” De Pijnkliniek is 
gestaag gegroeid, werd vanaf 2013 gesubsidieerd en dat leidde 
tot een pak protocollen die door Martine werden opgesteld. Bij 
de verhuis naar de nieuwbouw kreeg de Pijnkliniek een mooie, 
ruime zaal en dat was ook nodig want het aantal patiënten 
groeit zienderogen. Nu laat Martine haar taak over aan Tineke 
Neirynck en ze doet dat met een gerust gemoed. Bij de dokters 
Leliaert, Prud’homme, Moyaert en Fieuws zijn de patiënten in 
goede handen. Voor Martine (op de foto met rode bloes) wordt 
het nu een tijd voor de kleinkinderen, voor de boeken en voor 
vakantie. ●

Christa Ryckaert (schoonmaak):  
“Je moet graag kuisen, anders 
doe je dit geen 43 jaar”

Met Christa Ryckaert 
zag het schoonmaak-
team van AZ Alma 

een collega vertrekken met 
bijna 43 jaar op de teller. Ze 
startte in 1980 in de toen nog 
bestaande verdeelkeukens 
op de afdelingen, maar koos 
later voor de schoonmaak. 
De laatste maanden was ze 
aan de slag bij Timanti, waar 
ze nu door Tania Wauters 
wordt opgevolgd. “Ik heb 
mijn job altijd graag ge-
daan”, zegt ze. “Dat moet 
ook, je moet graag kuisen, 
anders doe je dit geen 43 
jaar hé?” Op de foto staat 
Christa naast teamleidster 
Farah en opvolgster Tania. Nu is het 
tijd voor de drie kleinkinderen en om te fietsen met haar echt-
genoot, die straks ook op pensioen gaat. ●

Rita Rondas 
(medewerker 
pastorale):  
Zorg met een 
(groot) hart! 

Na 32 jaar trok pastor Rita 
Rondas de deur van AZ 
Alma achter zich dicht. Ze 
startte in 1990 in de Heilig 
Hartkliniek en was jaren-
lang medewerkster van 
de dienst Inschrijvingen. 

In 2006 besloot ze haar carrière een 
andere wending te geven en volgde ze een opleiding tot ziekenhuispastor. Achteraf gezien was dit een 

fantastische beslissing, want als pastoraal werker heeft Rita honderden mensen begeleid en ondersteund in hun meest moeilijke ogenblikken. 
Ook haar bijzondere inzet voor jonge ouders die een doodgeboren of overleden baby moesten afgeven, verdient alle lof. Nu is er tijd om zaken 
te doen die wat waren blijven liggen en de boeken te lezen die al lang op haar wachten. Ook haar zes kleinkinderen zullen een belangrijk deel 
van haar vrijgekomen tijd innemen. En het ondersteunen van mensen op droeve momenten blijft voor haar nog altijd een doel.  ●



Geboortes

Romée Martens  
werd geboren op  
11 mei 2022. 
Ze is het dochtertje 
van Tineke Dhooge, 
oncologisch 
verpleegkundige, 
die een dagje later 
jarig is.

Cilou Van de Casteele werd geboren 
op 23 juli 2022. Ze is een echte 

Alma-baby, want mama Gift Vermeire 
werkt op Zorgeenheid 23 en 

papa Michiel op Medische 
Beeldvorming. 

Emeric Goes werd geboren 
op 12 augustus 2022. 
Hij is het zoontje van dokter 
Cedric Goes, arts-specialist 
in de Urologie.

Korneel De Maere 
werd geboren op 
5 oktober 2022. 
Hij is het zoontje 
van Lisa Verhelst, 
verpleegkundige op 
het Operatiekwartier.

Amélie 
Jeunen werd 
geboren op 
18 juni 2022. 
Ze is het 
dochtertje 
van Vincent 
Jeunen, 
coördinator projecten ICT.
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