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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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“Dit is geen toeval meer!”

2019: Zorgwerkgever van het Jaar

2020: Internationaal accreditatielabel NIAZ/Qualicor

2021: Ziekenhuis van het jaar en genomineerd voor Zorginnovatie 
van het Jaar

Tussendoor: de Gouden Pinard voor hoofdvroedvrouw Tracy 
Deweirdt, het label Baby Friendly Hospital Initiative voor de 
Materniteit, de ‘Smiley’ voor onze voedingsdienst, het label van 
Makerhealth voor innovatieve projecten…

Wat een fraai lijstje is dit, zeg! Ik ben er zeker van dat menig 
ziekenhuis en zorginstelling ons deze prestatie benijden. En 
zeggen dat we dit huzarenstukje voor een groot deel hebben 
gerealiseerd tijdens de zeer zware en nog altijd niet afgelopen 
coronapandemie!

Na het behalen van de Award voor Zorgwerkgever van het Jaar 
in 2019 dachten we dat de kans miniem zou zijn dat we opnieuw 
in de prijzen zouden vallen op de uitreiking, georganiseerd 
door het onafhankelijke Zorg Magazine. Toch stuurden we 
drie gefundeerde dossiers in en groot was onze verrassing en 
vreugde toen bleek dat we voor zowel Ziekenhuis van het Jaar als 
Zorginnovatie van het Jaar (met het mooie pilootproject van de 
gedigitaliseerde vragenlijst bij de preoperatieve consultatie) bij 
de genomineerden waren. Maar nog groter was onze vreugde en 
verrassing toen op de Award-uitreiking bleek dat we (andermaal) 
met één van de hoofdvogels gingen lopen. De jury kende de 
Award van Ziekenhuis van het Jaar toe aan het ziekenhuis dat 
‘uitblinkt in dienstverlening en verzorging’. Welnu, als dat niet op 
ons lijf is geschreven!

Al die erkenningen van de voorbije jaren zijn het bewijs dat we 
hier met z’n allen goed bezig zijn in AZ Alma. Want je kan eens 
één lucky shot hebben, maar jaar na jaar Awards uit de vakwereld 
en hooggekwalificeerde labels binnenhalen en gewaardeerde 

concullega’s uit het wiel fietsen, neen, dat is geen toeval meer. 
Geen wonder dat de jongerenafdeling van de Eeklose CD&V ons 
in maart, op de Dag van de Zorg, uitriep tot Eeklonaars van het 
Jaar en vroeg om ons Atrium om te dopen tot Zorgheldenplein. 
Iets waar we graag zijn op ingegaan.

U kunt het al vermoeden, beste arts, medewerker en vrijwilliger, 
dit zijn de woorden van een gelukkige en trotse algemeen 
directeur. Ik zou zeggen: doe zo verder, maar ook: vergeet niet te 
genieten van de vakantie die voor de deur staat en hopelijk een 
normaal verloop zal kennen.

Bedankt voor alle inzet en vakmanschap! ●

Rudy Maertens
Algemeen directeur
Dagelijks bestuurder

Aangesloten bij Kortom 
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G
ouden Cuberdon

Drie dikverdiende ‘Gouden Cuberdons’!
De voorbije maanden verdienden drie afde-
lingen een ‘Gouden Cuberdon’. In februari 
gingen algemeen directeur Rudy Maertens 
en manager kwaliteit, lean en innovatie Els 
De Volder langs in het atelier bij het team 
van de Technische Dienst. Fritz Defloor, 
Bruno Decraene, Frankie Neerinck, Chris 
Bastiaen en hun team kregen de ‘Gouden 
Cuberdon’ voor het vele werk dat werd ver-
zet bij de reorganisaties voor corona en het 
voortdurend op- en afschalen. Dat gebeurde 
steeds kritisch en waakzaam voor de veilig-
heid en kwaliteit bij de verhuis van diensten. 
Bovendien werkten ze in dezelfde periode 
vlijtig verder aan de uitbouw van onze PAAZ-
afdeling, zodat de opening ervan geen ver-
traging opliep. Proficiat mannen (en dame)!

De ‘Gouden Cuberdon’ voor maart werd 
door Rudy Maertens, Els De Volder en me-
disch directeur dokter Stefaan Gouwy over-
handigd aan onze Centrale Sterilisatieaf-
deling (CSA). Het team van Sofie Verstringe 
plaatste sinds de inhuizing een unieke code 
op meer dan 11.000 instrumenten. Deze 

QR code zorgt voor een 
spoor van relevante 
informatie (wanneer 
werd het instrument 
geleverd, wanneer 
werd het gebruikt, in 
welke set zat het, wie 
heeft het behandeld, bij 
welke patiënt werd het 
ingezet, hoeveel keer 
werd het instrument in 
totaal al gebruikt, mo-
gelijkheid tot recall in-
dien problemen, …). De 
link naar patiëntveilig-
heid en naar de VIR- en gouden normen is 
hier dus niet ver te zoeken.  En ja er wordt 
gestuurd op deze indicator. Naast de instru-
menten op het OK, worden ook de instru-
menten op de consultaties gevolgd. Artsen 
krijgen periodisch een overzicht van het 
aantal gesteriliseerde instrumenten.

En de ‘Gouden Cuberdon’ voor april ging 
naar Evelien Heyde en haar team van de 

Preoperatieve Consultatie (POC). Dat team 
werkte het voorbije jaar aan het digitalise-
ren van het preoperatief traject, waarbij alle 
nodige informatie VOOR een chirurgisch 
ingreep correct verzameld en gevalideerd 
wordt: van allergie, tot thuismedicatie, tot 
informed consent, preoperatieve onder-
zoeken, …). Dat heeft niks dan voordelen. 
De patiënt kan via de Bingli-vragenlijst de 
informatie digitaal en zelfs thuis in alle 
rust invullen. Deze informatie wordt via de 
workflower van Amaron volledig gedigita-
liseerd en gevalideerd, zodat een chirurgi-
sche ingreep nu veilig kan starten omdat 
alle info tijdig beschikbaar én volledig is. Op 
de Award-avond van ‘Zorgwerkgever van 
het Jaar’ was dit team trouwens één van 
de drie genomineerden voor de Award van 
‘Zorginnovatie van het Jaar’ met dit piloo-
tproject. En nog een leuke uitsmijter: ver-
pleegkundige Martine Haers mocht op haar 
voorlaatste werkdag in het ziekenhuis (na 
een carrière van 41 jaar) de ‘Gouden Cuber-
don’ in ontvangst nemen. ●
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Team Preoperatieve Consultatie (POC)

Team Centrale Sterilisatieafdeling (CSA)

Team Technische Dienst
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Achter de schermen bij de  
grootste geriatrische link van AZ Alma

Het multidisciplinair team bestaat uit 
een geriater, ergotherapeut, liaisonver-
pleegkundigen, logopedist, diëtist en 
een psycholoog.
Het ILT maakt het mogelijk om geriatri-
sche principes en deskundigheid ter be-
schikking te stellen van de behandelende 
arts-specialist, de verpleegkundige teams 
en de huisarts. Dat geldt voor al onze  
opgenomen patiënten met een geriatrisch 
risicoprofiel die niet op de dienst Geriatrie 
of in de Daghospitalisatie Geriatrie verblij-
ven.

Hoe wordt het geriatrisch profiel bepaald? 
Wel, een verpleegkundige evalueert alle 
opgenomen 75-plussers aan de hand van 
een meetinstrument of screening: het Ge-
riatrisch Risico Profiel (GRP), bestaande 
uit een korte vragenlijst. Patiënten die po-
sitief scoren, worden gevolgd door het ILT. 
De bedoeling is specifieke noden en pro-

blemen (op medisch, verpleegkundig, 
paramedisch en sociaal vlak) in kaart te 
brengen, bv. geheugenproblemen, vallen, 
ondervoeding of depressie. Op basis van 
de resultaten uit de screening wordt beke-
ken of er bijkomende testen noodzakelijk 
zijn. Indien nodig kan een consult bij de 
geriater worden overwogen.

Via een wekelijks multidisciplinair overleg 
worden adviezen gevormd en ondersteu-
ning geboden vanuit geriatrisch standpunt 
naar zowel de behandelend arts en de 
equipe als naar de huisarts toe, die ook 
een verslag ontvangt. 
Aanvullend zullen ook de paramedici die 
deze patiënt reeds volgen worden betrok-
ken.
Het is bovendien wettelijk verplicht dat 
het ILT aan bed komt bij 75-plussers met 
een GRP. 
Het team heeft dus een adviserende rol, 

geen uitvoerende en neemt geen zorgta-
ken op zich. 

Heb je vragen? Neem contact op met het 
team via 09 310 16 30. ●

Stel: je papa (78) wordt opgenomen in AZ Alma voor een geplande chi-
rurgische ingreep. Hij stelt het fysiek en mentaal nog erg goed, maar 
is niet meer van de jongste. Hij belandt na de operatie op een gewone 
kamer en niet op een geriatrische zorgeenheid. Op dat moment kan - 
in geval van een geriatrisch risicoprofiel - het Interne Liaison Team (ILT) 
Geriatrie ingeschakeld worden. 

Het team Interne liaison met dokter Celine Van de Vyver, verpleegkundigen Karlien Geirnaert en  
Odri Apers, psychologe Leonie De Waele, diëtiste Lore Bauwens, logopediste Annemie De Bruycker, 
ergotherapeuten Mieke Van der Sypt en Freya De Vos, (niet op de foto: hoofdverpleegkundige  
Lieven Goeminne, ergotherapeute Sofie Van Streydonck en verpleegkundige Vanessa Couque).

Dokter Céline Van de Vyver
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AZ Alma:  
stagiairvriendelijk ziekenhuis

Deel van het team
Alhoewel enkele studenten verpleegkunde 
zelf hun stageplaats niet hadden kunnen kie-
zen, zorgde dat niet voor een minder leuke 
stage. Ze leerden veel en voelden zich thuis 
in hun team. Vanaf het begin, met het intro-
ductiemoment voor de stagiairs, leefde er 
een gevoel van verwelkoming. “Je bent 
een deel van het team. Je hebt niet het ge-
voel dat je de student bent. Je wordt bij alles 
betrokken,” zegt Kiara Vereecke uit Sleidinge 
(ZE31). “Het is super leuk dat je het gevoel 
hebt dat je collega’s allemaal achter je staan.”

Sien Bruggeman uit Kluizen (ZE31) voegde 
er ook aan toe: “En fouten maken mag echt 
hier. Je wordt niet meteen afgestraft. Ze heb-
ben geduld en bekijken het totaalplaatje. Ze 
leren je ook super veel bij. Maar ernaast is er 
ook plaats voor grapjes en lachen. Dat vormt 
samen allemaal een positieve ervaring.” Dat 
gevoel van betrokkenheid trekt zich ook 
door naar hoe de stagiairs behandeld wor-
den door het ziekenhuis zelf. “Je hebt hier 
ook dezelfde voordelen als de gewone vaste 

medewerkers. Er is gratis parking, perso-
neelstarief voor het eten, een eigen badge 
waarmee je evenveel kan doen. Het doet je 
wel welkom voelen.”

Stagiairs uit alle diensten
“Ik heb ook altijd graag in een ziekenhuis wil-
len werken omdat het toch eens een nieuwe 
uitdaging is. Het is ook een heel andere men-
taliteit van werken. Je haalt er voldoening 

uit,” zegt Angelo Demey uit Eeklo (Schoon-
maak). “Onder collega’s is er ook een hele 
goede samenwerking. Het is heel tof. Ik kom 
met plezier naar mijn werk, wat natuurlijk 
belangrijk is. De tijd gaat goed vooruit.”

Ook Bamba Aminata uit Eeklo (CAL) gaat 
ermee akkoord dat AZ Alma een fijne plek 
is om te leren en te werken. Collega’s staan 
altijd klaar om te helpen en dat versnelt het 
leerproces ook. “Als de collega’s niet open 
staan voor je, dan kan je niet veel leren. Mijn 
collega’s zijn echt behulpzaam en vriende-
lijk. Ik leer echt veel van hen.”

Variatie in de dagelijkse routine
Het is ook nooit saai op stage. Er is veel vari-
atie in hun dagelijkse routine en daar hou-
den de stagiairs ook van. In elke job, op elke 
dienst is er altijd wel iets te doen en te leren. 
“Ik vind dat heel leuk. We krijgen veel uitleg, 
veel variatie. Ze laten ons doen, maar grijpen 
natuurlijk in wanneer het nodig is. Zo krijgen 
we eigenlijk de kans om onszelf te ontwik-

kelen als verpleegkundige,” vertelt Lindsy 
Vandevelde (G41) uit Eeklo.

De afwisseling in hun job komt ook door 
hoe AZ Alma werkt. “Ik vind het ook wel 
een goed systeem dat ze hier hanteren. In 
andere ziekenhuizen is het interne en chirur-
gie apart, maar hier vormt dat een geheel. 
Bijvoorbeeld alles van gastro zit samen en 
alles van neuro. Ik vind dat wel gemakke-
lijk.” zegt Sien. 

Leven van een student-stagiair
De stages moeten uiteindelijk ook geëvalu-
eerd worden. “Ik vind het ook wel leuk dat 
begeleiders in AZ Alma niet alleen nega-
tieve dingen schrijven in de feedback pa-
pieren. Dat heb ik bijvoorbeeld wel gehad 
op andere stages. Er werd toen wel gezegd 
dat het in het algemeen positief was, maar 
dan schreven ze enkel het negatieve op. 
Jammer genoeg is dat wel hetgene wat de 
school juist leest. In AZ Alma is dat niet het 
geval. Onze begeleiders vertellen je het po-
sitieve en het negatieve van je prestaties, 
en ze schrijven het ook beiden op. Dat vind 
ik belangrijk; dat de school ook weet dat je 
goed bezig bent.”

Toekomst?
Op de vraag “wil je hier later werken?” wa-
ren de meningen verdeeld. Sommigen zou-
den liever op een andere locatie werken of 
bijvoorbeeld in de thuiszorg gaan, terwijl an-
deren dan toch zeer graag zouden werken in 
het ziekenhuis. “Ik zou echt blij zijn als ik hier 
vast zou mogen werken. Ik voel me hier heel 
vrij. Iedereen is ook open van houding, wat 
het leuk maakt,” zegt Bamba. Of de stagiairs 
later vast willen werken of niet, het is duide-
lijk dat AZ Alma hen veel heeft bijgebracht. 
“Het is echt wel een leerrijke plek. Het is een 
nieuw ziekenhuis dus je kan er ook veel le-
ren.” (Sarah Poppe) ●

Vorig jaar waren maar liefst 573 stagiairs aan de slag in AZ Alma. Ook dit 
jaar scoort ons ziekenhuis goed bij de scholen en de stagiairs, bijvoor-
beeld met de leerwerkplaatsen. Maar we wilden wel eens weten hoe die 
stagiairs hun verblijf in AZ Alma beleven? En daarom zonden we Sarah 
Poppe, een… stagiair van de dienst PR & Communicatie, op pad. Zij sprak 
met enkele van haar collega’s die graag hun beleving wilden delen.

Stagairs

Angelo Demey

Kiara Vereecke en Sien Bruggeman

Lindsy Vandevelde

Bamba Aminata



W
ee

k 
va

n 
de

 M
ed

ew
er

ke
r

6

De week rond 12 mei, de geboortedag 
van Florence Nightingale, is traditiege-
trouw de Week van de Medewerker in AZ 
Alma. Tijdens die week worden artsen en 
medewerkers verwend voor hun inzet en 
enthousiasme, nu nog meer nodig in co-
ronatijd. AZ Alma koos dit jaar om er een 
culinaire verwenweek van te maken, 
met elke dag iets anders in de aanbie-
ding voor de vele honderden ‘Almatiërs’: 
een barista met koffie en boterkoeken, 
een heuse frituur, een gezonde fruitmand 
op elke afdeling, een exclusief gemaakt 
Alma-ijsje, een oliebollenkraam… Maar er 
zijn ook blijvende herinneringen aan deze 
Week van de Medewerker!

De culinaire verrassingen werden letterlijk 
en figuurlijk ‘gesmaakt’ door onze artsen 
en medewerkers, die graag naar de los- en 
laadzone afzakten om er een boterkoek, 

een pak friet, een ijsje of een schaaltje 
oliebollen op te halen. De muziekmakers 
van Radio Zonnestraal zorgden al die tijd 
voor een feestelijke ambiance met sfeer-
plaatjes en interviews. Vooral de frituren 
op dinsdag kenden grote bijval en tijdens 
een schaarse zonnige periode konden de 
frietjes in open lucht in het gras opgepeu-
zeld worden.

Het organiserende team had erover ge-
waakt om een zo gespreid mogelijk aan-
bod te realiseren, zodat zoveel mogelijk 
artsen en medewerkers één of meerdere 
zaken konden meepikken. Dat is aardig 
gelukt, afgaande op de vele positieve re-
acties die we mondeling, via de mail en 
op sociale media mochten ontvangen. En 
aan het eind van de week, op zaterdag-
avond laat, trok verpleegkundig en para-
medisch directeur Annabell Verhaegen 

dan nog eens het ziekenhuis rond om aan 
de vaste nachtdiensten een ijsje aan te 
bieden. Ook die actie werd gewaardeerd.

Maar het was niet alleen smikkelen en 
smullen tijdens de Week van de Mede-
werker! Er waren ook initiatieven die de 
vergankelijkheid van een lekkere latte 
macchiato of een vettige oliebol overste-
gen en die ook in die 51 andere weken 
in AZ Alma hun nut zullen bewijzen. Leuk 
daarbij is dat deze initiatieven er konden 
komen dankzij (milde) sponsoring van 
externe firma’s of verenigingen, waarvoor 
uiteraard onze grootste dank.

Muurtekening van Eva Mouton  
in Centrale Schoonmaakberging
De absolute blikvanger is toch wel de 
muurtekening van kunstenares Eva 
Mouton in de Centrale Schoonmaakber-

Smakelijke Week van de Medewerker  
met blijvende initiatieven
 

Gezond fruitig tussendoortje

Nachtdiensten niet vergeten

Leuke koffietas van de barista

Lekkere ijsjes
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ging. Deze tekening is een wilde droom 
van diensthoofd schoonmaak Barbara 
D’huyvetters die de grote witte muur 
in de Centrale Schoonmaakberging wilde 
opfleuren en daarbij meteen de lat zeer 
hoog legde. Eva Mouton is ‘hot’ maar ging 
overstag voor ons voorstel en spendeerde 
graag een volledige feestdag om de ‘mu-
ral’ klaar te hebben tegen het eind van 
de Week van de Medewerker. ‘Dit is een 
geschenk voor de grootste afdeling van 
het ziekenhuis en zij verdienen dat echt’, 
zei directeur zorgondersteunende dien-
sten Fritz Defloor bij de onthulling van de 
tekening. Deze tekening kwam er door de 
steun van Vileda, Salubris, Werner & Mertz 
en EKTT Hermelijn.

Medewerkerslounge zorgt 
eventjes voor rustmoment
“Tijdens de coronapandemie is gebleken 
dat onze artsen of medewerkers af en toe 
eens nood hebben aan een momentje 
om te bekomen van alle drukte”, ver-
klaart verpleegkundig en paramedisch di-
recteur Annabell Verhaegen het tweede 
blijvende initiatief. “Daarvoor is nu een 

speciale lounge gecreëerd die eigenlijk 
non-stop kan gebruikt worden door art-
sen en medewerkers: voor een gesprek 
met het (corona)supportteam, tijdens een 
onderbroken shift,….” Deze ruimte werd 
heel fraai aangekleed en biedt een hui-
selijke sfeer. Dit was mogelijk dankzij de 
forse inbreng (maar liefst 7.000 euro) van 
Adrem Keukens, dat hiermee een groot 
deel van de opbrengst van de verkoop 
van mondmaskers teruggaf aan de zorg. 
Ook EKTT Hermelijn droeg hierin bij.

Atrium wordt Zorgheldenplein
“Iedere medewerker in het ziekenhuis is 
een Held van de Zorg”, zei algemeen di-
recteur Rudy Maertens, toen hij samen 
met de voorzitster van CD&V het straat-
naambord in ons (voormalige) Atrium 
mocht onthullen. In maart, op de Dag van 
de Zorg, riepen de CD&V-jongeren alle art-
sen, medewerkers en vrijwilligers uit tot 
‘Eeklonaar van het Jaar’. Deze erkenning 
werd geconcretiseerd in een straatnaam-
bord dat nu voortaan onze inkomhal siert. 
Die heet dus niet langer Atrium maar 
Zorgheldenplein! ●

Leuke koffietas van de barista

Almatiërs zijn echte Belgen

Oliebollen met veel suiker

Exclusieve muurtekening van Eva Mouton in de centrale schoonmaakberging

De fraaie lounge
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In 2019 kreeg AZ Alma de award van 
‘Zorgwerkgever van het Jaar’ en dit 
keer gingen we voor de tweede kanjer 
van een titel. Volgens de vakjury wordt 
die toegekend aan ‘een ziekenhuis dat 
uitblinkt in dienstverlening en verzorging’. 
Het dossier waarmee AZ Alma de jury 
overtuigde was dan ook lijvig en divers. 
Het toonde aan dat de speerpunten van 
ons strategisch beleidsplan omgezet zijn 
in concrete acties op de werkvloer en ten 
voordele van onze patiënten.

Dat uit zich onder meer in enkele innova-
tieve projecten: de gedigitaliseerde vra-
genlijst van de preoperatieve consultatie, 
de 3D-voedingsprinter van de dieetdienst 
voor patiënten met slikproblemen, de 
verschillende innovatieve projecten die 
i.s.m. de studenten werden uitgewerkt 
én ingezet, diverse informatie-apps (gy-
naecologie, orthopedie, oncologie...), de 
Mako-robot voor totale knieprotheses, de 

ontwikkeling van een belevingsbos voor 
medewerkers en patiënten, ...
Ook de verbetertrajecten op basis van 
de tevredenheidsenquêtes vond de jury 
een mooi initiatief. Ze was gewonnen 
voor de uitwerking van de Bedside Re-
porting, waarbij de overdracht tussen 
opeenvolgende shiften aan het bed van 
de patiënt gebeurt. Ook de diverse er-
kenningen en het behalen van (interna-
tionale) kwaliteitslabels het voorbije 
jaar maakten indruk: het Qualicor-accre-
ditatielabel, de Gouden Pinard voor de 
beste vroedvrouw, de vernieuwde erken-
ning als Baby Friendly Hospital Initiative 
en het opnieuw behalen van de Smiley 
door onze voedingsdienst. En uiteraard de 
Award van ‘Zorgwerkgever van het Jaar’!

Ten slotte waren de diverse initiatieven 
die het wellbeing van artsen, medewer-
kers én patiënten verbeteren een groot 
pluspunt: het project FitHerleven voor de 

revalidatie van oncopatiënten, de weke-
lijkse pannenkoekennamiddag op Geri-
atrie, het kerstconcert van MPEG dat op 
de patiëntenkamers werd uitgezonden, 
de rouwbehandeling en de zelfgemaakte 
kistjes voor overleden foetussen, het live-
optreden van The Starlings op iedere af-
deling, ...

Prijzenkast alweer gespijsd:

AZ Alma is ‘Ziekenhuis van jaar’! 
AZ Alma is op 29 april uitgeroepen tot ‘Ziekenhuis van het Jaar’ 2021, een ver-
kiezing georganiseerd door Zorg Magazine. Verpleegkundig en paramedisch di-
recteur Annabell Verhaegen mocht de award in ontvangst nemen. 

AZ Alma was ook genomineerd in 
de categorie ‘Zorginnovatie van 
het jaar’ Verantwoordelijke van 
het Preoperatief consult (POC)  
Evelien Heyde vertegenwoordigde 
ons ziekenhuis op de uitreiking, 
maar miste nipt de award. Toch 
zijn we heel trots op dit pilootpro-
ject, dat zowel een bonus oplevert 
voor de patiënt, de medewerkers 
als de artsen. Het POC-team was 
heel blij met de ingekaderde er-
kenning die door medisch directeur  
Stefaan Gouwy en verpleegkundig en  
paramedisch directeur Annabell 
Verhaegen werd overhandigd. ●
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“We proberen elke dag onze baseline zorg 
met een hart waar te maken, dat zit in 
ons DNA”, zegt algemeen directeur Rudy 
Maertens. “Dat we na Zorgwerkgever 
van het Jaar in nu de award van Zieken-
huis van het Jaar in ontvangst mogen 
nemen, is geen toeval meer. Het is de 
bevestiging dat we goed bezig zijn en dat 
we in een hectische periode als de voor-
bije vier jaar (met verhuis naar een nieuw 
ziekenhuis, het werken aan en behalen 

van het internationale kwaliteitslabel én 
daar nog eens corona bovenop) toch met 
zijn allen een topprestatie hebben gele-
verd. Deze award is de verdienste van ie-
dere arts, medewerker en vrijwilliger van 
ons ziekenhuis!”●

Foto’s Sofie Casteleyn

Ook erevoorzitter raad van be-
stuur Hugo Bulté is onder de in-
druk. “Bij het lezen van het goede 
nieuws bericht kreeg ik kippenvel. 
Hartelijk proficiat aan het bestuur, 
de directie, de artsen en de mede-
werkers met deze onderscheiding. 
Weet je wat? Ik ben echt verheugd, 
ja zelfs fier, dat ik daar ook heb mo-
gen deel van uitmaken… Proficiat, 
wij zijn goed bezig!” ●

Ook de raad van bestuur onder leiding van voorzitter Dirk Vandenbussche feli-
citeert ons in onze prachtige verwezenlijking. “Na ‘Zorgwerkgever van het Jaar’ in 
2019 lag de lat zeer hoog en was deze winst toch onverhoopt. Net als twee jaar 
geleden was de concurrentie van de ons omringende ziekenhuizen en zorginstel-
lingen niet min. We hebben het toch gehaald en dat stemt ons zeer tevreden. We 
zijn, samen met u, heel fier op het behaalde resultaat en feliciteren het volledige 
team van AZ Alma.
De raad van bestuur beseft dat het behalen van deze tweede opeenvolgende pres-
tigieuze award echt geen toeval meer kan zijn. Artsen, medewerkers en vrijwilli-
gers hebben getoond dat ze ook in de meest moeilijke omstandigheden, waarvoor 
de coronapandemie toch wel gezorgd heeft, kwalitatieve zorg met een hart kunnen 
blijven leveren. We wisten het al veel eerder, maar het is nu nog maar eens be-
wezen: die Almatiërs, dat is een sterk ras! U mag met trots deze naam dragen, 
u moet fier zijn op wat u de voorbije jaren in en voor AZ Alma heeft gepresteerd.
Wij van de raad van bestuur zijn u daar zeer erkentelijk voor. Koester deze (Vlaam-
se) erkenning als ‘Ziekenhuis van het Jaar’ en kijk samen met ons uit naar een 
deugddoende en welverdiende vakantieperiode die er binnen enkele weken of 
maanden aan komt!” ●
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Het directiecomité heeft Jan Broeckx als ombuds-
persoon benoemd, in opvolging van Katrijn Van 
Den Driessche die zich verder zal toeleggen op 
haar job binnen het (Corona) Support Team in AZ 
Alma. Samen met de huidige ombudspersoon 
Annemie Piron vormt Jan Broeckx een duobaan. 
Elk neemt deze halftijds waar. Jan Broeckx werkt 
hier sinds 2013 en heeft AZ Alma goed leren 
kennen voornamelijk als projectcoördinator voor 
de invoering van het huidige EPD. In april maakte 
hij de deeltijdse overstap naar de ombudsdienst. 
Hij blijft ook nog aan de slag bij de dienst ICT en 
op de personeelsdienst die hij nu bijna een jaar 
ondersteunt bij de realisatie van enkele projecten. Naast de klachtenbemiddeling, die door 
de beide ombudspersonen wordt opgenomen, blijft Annemie Piron het aanspreekpunt voor de ombudsdienst. ●

Nieuwe samenstelling ombudsdienst

AZ Alma heeft een forse cheque van maar liefst 4.000 
euro van Ladies Circle Maldegem. Met dat bedrag 
worden dementiekoffers ontwikkeld voor patiënten 
met cognitieve problemen en hun familie, tijdens hun 
verblijf op acute neurologie of Sp neuro. Logopediste 
Els De Groote en dokter Katleen Bruylant ontvingen 
de cheque uit handen van LC-voorzitter Felicie Sys. ●

Dank u wel, EKTT Hermelijn! Huisregisseur Fred De 
Winne stelde in coronatijd een boek samen met Meet-
jeslandse verhalen en lokale impressies over corona: 
Kroonkurk. Een deel van de opbrengst van het boek 
(1.500 euro) werd geschonken om een nazorgruimte 
voor medewerkers op te fleuren. ●

Gulle giften
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Familie van patiënten die in ons ziekenhuis zijn 
overleden, ontvangen sinds kort een speciaal 
ontworpen rouwkaartje waarmee we ons medeleven 
willen betuigen en kenbaar maken dat we er – indien 
gewenst - ook voor hen zijn. Zo is merkbaar dat 
mensen na ontvangst geregeld opnieuw contact 
opnemen om nog even hun verhaal te doen. Het 
kaartje werd ontworpen door Symposion, een 
Brugs schrijf- en kalligrafiewinkeltje. Dit project 
wordt gedragen door de Pastorale Dienst en het 
Palliatief Support Team en gesponsord door de 
Stichting tegen Kanker. Op de foto zien we Elke 
De Greef (Pastorale Dienst), Christianne Willems 

(vrijwilligster), Ann Hertoghe (Stichting tegen Kanker), Rudy Maertens 
(algemeen directeur) en Evelien Vantomme (coördinator palliatieve zorgen). ●

Troostkaart

Juweliers Peter en Inge De Maere creëerden en verkochten in 
coronatijden het ‘juweel van de hoop’ en schonken de op-
brengst ervan aan het onderzoek naar bestrijding van corona. 
Zo kreeg Wim Van der Plancke van het Universiteitsfonds 
Gent een cheque van 4.000 euro. Maar omdat ze onder de 
indruk zijn van het mooie werk dat in AZ Alma werd/wordt 
geleverd, schonken ze een extra-cheque van 1.500 euro aan 
dokter Kyri Van Hecke, die ook samen met haar collega’s 
geriaters de strijd tegen het coronavirus heeft aangebonden. 

Met het bedrag 
worden tablets 
gekocht om de 
geriatrische pa-
tiënten te hel-
pen communi-
ceren met het 
thuisfront en 
om voor wat 
verstrooiing te 
zorgen. ●

Luc Van Croonenburg, kantoordirecteur bij KBC Eeklo, kwam 
op onze afdeling Pediatrie langs en bracht 25 knuffelbeer-
tjes voor onze jonge patiëntjes mee. ‘We hopen dat deze 
beertjes voor wat afleiding kunnen zorgen en de kindjes 
even hun ziekte of pijn doet vergeten’, klonk het. ●

Alle artsen, medewerkers en vrijwilligers van AZ Alma 
(bijna 1.600 personen dus) ontvingen van Carwash Pit-
stop in Eeklo een gratis carwashbeurt t.w.v. 18 euro. 
Pitstop vindt dat wie zo hard gewerkt heeft in deze co-
ronacrisis het verdient om in een stralende wagen rond 
te rijden! En of we er blij mee waren! ●



Maria Sys en Marjan Verstringe 
(verpleegkundigen Sp Loco): 

“Het moeten is weg!”
Ja, voor een keertje ziet u dubbel. Het afscheidsmoment van Maria 
Sys en Marjan Verstringe is er eentje om vast te leggen op foto. 
En dat mag ook wel, na samen 80! jaar (2 x 40) dienst op de tel-
ler. Beiden gestart in de zomer van 1980 en zijn nog steeds onge-
looflijk content met hun topteam. Marjan: “Ik ben aanvankelijk ge-
start op de dienst Heelkunde. Toen het tijd werd voor een nieuwe 
uitdaging, ben ik op de toenmalige V-dienst, later omgedoopt tot 
Sp Loco, beland. Zo ontmoette ik Maria. We kennen elkaar dus al 
even.” Maria: “Na zovele jaren dienst ben ik nog steeds dankbaar 
voor het warme teamgevoel. Wat zal ik de babbels met de col-
lega’s missen. Omdat ik nog steeds mensen wil helpen, heb ik me 
aangemeld als vrijwilliger voor de COVID-vaccinatie in de polikliniek 
van AZ Alma Sijsele. Zo kan ik mijn steentje bijdragen.” Voorts laten 
beide dames alles een beetje zijn beloop gaan. “Tijd voor rust, want 
het ‘moeten’ is weg”, sluiten beide dames af. ●

Kristien Devriendt (ZE21): “Eindelijk 
meer tijd voor TUUR!” 

Met gemengde gevoelens en na een carrière van 40 jaar 
nam Kristien Devriendt afscheid van AZ Alma en haar col-
lega’s van ZE21. “Ik heb verschillende specialismen kunnen 
uitoefenen”, zegt Kristien. “heelkunde, daghospitalisatie, on-
cologie, interne, 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 samen-
werken. Ik heb de verpleegkunde zien evolueren, ook naar 

het digitale tijdperk en dat was niet echt mijn ding. Ik besef dat 
ik het geduld van veel collega’s vaak op de proef heb ge-
steld… Ik hoop dat mijn 
collega’s het evenwicht 
tussen dat digitale en 
de warme, empathische 
zorgverlening blijven in 
het oog houden. En nu 
kan ik eindelijk wat meer 
tijd besteden aan TUUR! 
Natuur, literatuur, cultuur, 
avontuur…”” ●

Lut Martens 
(CAL – IPT): 
“Tijd voor 
champagne!”

Na bijna 22 jaar hield 
Lut Martens het voor 
bekeken in AZ Alma. 
Ze startte in 1999 op geriatrie, verzorgde nadien bijna 
12 jaar het patiëntentransport voor het revalidatiecentrum en 
was de laatste 7 jaar met plezier actief in het algemeen intern  
patiëntentransport. We vermoeden dat Lut nu tijd te kort zal  
hebben, want haar to do-lijstje is vrij indrukwekkend: ze wil fiet-
sen en wandelen met haar man, ook de twee honden mogen 
dan mee op stap; ze is mantelzorger voor haar pa in het rustoord; 
ze is zelf oma van twee kleinkinderen die graag langskomen en 
een trip naar de Champagnestreek staat met stip genoteerd. 
Lut is een verwoed verzamelaar van champagnecapsules en is 
bestuurslid van Maldocaps, de champagneclub van Maldegem. 
Ze wil nu vooral genieten van het leven en daar horen onge-
twijfeld bubbels bij! En ’t zullen geen coronabubbels zijn… ●

Linda Vermeulen (verpleegkundige  
Sp Neuro): “Vooral genieten”

“Ik ben gestart op 1 september 1979 in het toenmalige Elisabeth 
Ziekenhuis in Sijsele, op V-dienst 2”, vertelt Linda Vermeulen. “In 
1996 ben ik na een reorganisatie op Sp 1 beginnen werken, die 
uiteindelijk als Sp Neuro is omgedoopt. Wat ik ga missen, zijn de 
mooie momenten samen met de collega’s zoals onze fietstochten, 
de etentjes, … Nu ga ik vooral genieten van mijn vrije tijd samen 
met mijn gezin en kleinkinderen.” ●

  Brugpensioenen
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Nicole Cocquyt 
(Logistiek Operatiekwartier): 

“Geen schrik voor het zwarte gat”
Ook Nicole Cocquyt heeft maar liefst 43 jaar op de teller. Ophou-
den deed ze liever nog niet. Ook de collega’s zien haar liever niet 
vertrekken want haar werkpost lag er steeds spic en span bij, klinkt 
het in koor. Haar taak wordt nu zelfs overgenomen, niet door één, 
maar door vier mannen van het sterilisatieteam. “Ik ben hier ooit 
gestart als kinderverzorgster op de materniteit. Erna belandde ik in 
het patiëntentransport, tot het tijd werd voor iets nieuws. Ik heb 
het me tot vandaag nooit beklaagd. Ik zal de werksfeer en de col-
lega’s dan ook hard missen. Tegelijk hoef ik het ‘zwarte gat’ niet te 
vrezen. Thuis houd ik me bezig met glassnijwerk, tuinieren en met 
de kleinkinderen.” ●

Bernard 
Casier (kinesi-
therapeut  
Sp Neuro):  
“En nu wacht 
de fagot!”
Na een loopbaan van 
bijna 40 jaar in de revalidatie trok ki-
nesitherapeut Bernard Casier eind maart de deur van het ziekenhuis 
achter zich dicht. Bernard startte zijn carrière in het Elisabeth Zie-
kenhuis in Sijsele, waar hij nog even in het ‘Sana’ aan de slag was, 
maar nadien op de zogenaamde V-dienst (lang verblijf), Geriatrie 
en Orthopedie werkte. Hij specialiseerde zich gaandeweg in de re-
validatie van neurologische patiënten en belandde zo op Sp Neuro, 
waar hij ook zijn loopbaan eindigde. “Ik heb steeds veel voldoening 
gehad van mijn werk en kreeg ook veel waardering van de patiën-
ten”, zegt Bernard. “Ik ben blij dat ik al die mensen heb kunnen 
helpen.” Nu het werk in AZ Alma gestopt is, heeft Bernard andere 
doelen om naar uit te kijken: fietsen, lezen maar ook zich verder 

vervolmaken in het fagotspelen in de harmonie. En natuurlijk 
tijd maken voor zijn kleinzoontje! ●

Dominique Ackaert (Boekhouding): “Van werkdag-structuur naar knutseluur”

In 1981 meert de Zeebrugse Dominique Ackaert aan in het Elisabeth Ziekenhuis, toen nog sanatorium. “Ik ben er gestart onder dokter 
De Brabander en dokter Devriendt en was een manusje-van-alles: telefooncentrale, ambulante consultaties en facturatie van ambulante 
en gehospitaliseerde patiënten. Wat me in al die jaren vooral is opgevallen: patiënten zijn assertiever geworden. Het feit dat we de 
‘ondankbare’ job hebben om de rekening te presenteren, valt niet steeds in goede aarde. Toch heb ik altijd geprobeerd om mijn steentje 
bij te dragen in goede zorg. Wat ik het meeste zal missen, is de werkdag-structuur. Hoewel, met de zorg van twee kleinkinderen zal ik 
vanaf mei m’n handen vol hebben.”  ●

Etienne Haers verlaat G43 na… 43 jaar
Eind maart was het ook de laatste werkdag van Etienne Haers, die bijna 
43 jaar op de teller had staan. Met 43 dienstjaren stoppen op G43 is 
dan ook symbolisch… Etienne startte destijds in het Elisabeth Ziekenhuis 
in Sijsele, ook op de V-dienst maar belandde al snel op Geriatrie, een 
afdeling die hij nooit meer verlaten heeft. Toen AZ Alma het label van 
de accreditatie kreeg uitgereikt, stond Etienne namens al zijn collega’s 
verpleegkundigen mee op het podium. Zijn pensioen startte in de lente, 
ideaal tijdstip om zich op het tuinieren te storten. Bovendien zijn er 
(bijna) acht kleinkinderen 
om de dagen mee te vul-
len! Etienne is de twee-
de van de familie Haers 
die de ziekenhuisdeur 
achter zich dicht trekt, 
na broer Daniël. En in 
juni is het de beurt aan 
zus Martine!  ●

Met dokter  
Dirk Van Herzele 
verdwijnt de sirtaki 
op radiologie

Op 18 februari werd radioloog dokter Dirk Van Herzele uitge-
wuifd door zijn collega’s en medewerkers van de dienst Medische Beeldvor-
ming. Iets meer dan dertig jaar maakte dokter Van Herzele deel uit van het 
artsenkorps van eerst de Heilig Hartkliniek en later AZ Alma. Hij startte destijds 
als halftijdse radioloog en zorgde er zo voor dat er drie ‘voltijdse’ radiologen 
aan de slag waren, en dat was voldoende om een CT-scan toegewezen te 
krijgen. Zijn collega’s waren toen dokter Danny Meire, dokter Dirk Coolens (die 
enkele maanden geleden op pensioen is gegaan) en de andere halftijdse 
wijlen dokter Dutordoir. Diensthoofd dokter Marc Vanfleteren, die dokter Van 
Herzele al kende van aan de universiteit, omschreef hem als een “rustige col-
legiale werker”, een liefhebber van klassieke muziek ook en een Griekenland-
fanaat. Dokter Van Herzele zelf was iemand die graag persoonlijk contact had 
met de patiënt en veel luisterde, maar door de organisatie van de dienst in 
het nieuwbouwziekenhuis was dat niet meer mogelijk. In zijn privé-praktijk 
in Maldegem lukt dit wel nog. Dokter Dirk Van Herzele en zijn echtgenote 
Ann hebben drie kinderen: Edward (die orthopedie studeert), William (die in 
Amerika voor bedrijfspsycholoog studeert) en Melina (die verpleegkundige 
wil worden). Stilvallen zal er voor dokter Van Herzele niet bij zijn: hij fietst 
graag, heeft groene vingers en hoopt zijn zoon in San Francisco te kunnen 
bezoeken. Ook de jaarlijkse reis naar Griekenland wil hij, na het coronajaar, 
zeker hernemen. “We zullen de geur van Kouros en de klanken van de sirtaki 
op onze afdeling missen”, zei hoofdverpleegkundige Ronnie Segers.” ●
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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 01/01/2021 tot en met 31/03/2021.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
04/01/2021 LEEMAN TAMARA Medewerker schoonmaak
04/01/2021 MASSIN INNEKE Medewerker schoonmaak
04/01/2021 AKAAMOUS LAILA Medew Sterilisatie CSA
04/01/2021 GEERDENS DAVINA Verpleegkundige A1 SP NEUROLOGIE
04/01/2021 SNOECK LISA  Verpleegkundige A1 ADEMHALING EN  
   ONCOLOGIE - ZE 23
01/02/2021 ROEGIES TINE Logistiek Assistente INTERN  
   PATIENTENTRANSPORT
01/02/2021 GHERBI YASMINA Medewerker schoonmaak
01/02/2021 APOSTOL IOANA ALEXANDRA Verpleegkundige A2 GERIATRIE 43
01/02/2021 CAUWELS KAREN Verpleegk nachtsupervisor algemene waak
01/02/2021 DE BRUYCKERE LEONTIEN Medisch Laboratoriumtechn
01/02/2021 DE BUCK MIA  Logistiek Assistente CAL
01/02/2021 DOBBELAERE KIM Verpleegkundige A2 GERIATRIE 42
01/02/2021 RIEKE FEBE  Verpleegkundige A2 GERIATRIE 44
01/02/2021 TABI CARIN  Verpleegkundige A1 HARTBEWAKING EN
   BEROERTEZORG
01/02/2021 VAN MOORHEM LYNN Verpleegkundige A2 SP NEUROLOGIE
01/02/2021 VERMEERSCH CAROLINE Verpleegkundige A2 ADEMHALING EN
   ONCOLOGIE - ZE 23
01/02/2021 GHEERARDYNS LENNY Verpleegkundige A2 GERIATRIE 42
08/02/2021 CALLIER ANNICK  Verpleegkundige A1 PAAZ - ZE 33
15/02/2021 GARCIA JIMENEZ ELENA Kinesitherapeut(e) REVALIDATIECENTRUM
01/03/2021 BUYSSE LIEN  Logistiek Assistente CAL
01/03/2021 VAN WEYNSBERGHE AKIRA Teamleider schoonmaak
01/03/2021 VERBESSELT SHANA Logistiek Assistente CAL
01/03/2021 MAES VALERIE Medewerker inschrijvingen
22/03/2021 DE COCK JILL  Leefgroepbegeleider DAGBEH. KINDER- EN
   JEUGDPSYCHIATRIE

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
03/01/2021 SCHIPPER MIRANDA Teamleider schoonmaak
04/01/2021 LAST DANTE  Medew Sterilisatie CSA
05/01/2021 SAELENS CHLOE Zorgkundige GERIATRIE 44
07/01/2021 FOCQUAERT ANN Verpleegkundige A2 GERIATRIE 41
10/01/2021 MARTENS TESSA Psychiatrisch verpleegkundige k-dienst
   PAAZ - ZE 33
17/01/2021 GIJSEL VALERIE Zorggroepmanager VERPL/PARAMED. STAF
17/01/2021 GODTS JACQUELINE Vroedkundige/vroedvrouw MATERNITEIT
02/02/2021 CARTON JENS Verpleegkundige A1 PAAZ - ZE 33
04/02/2021 DE ROO BIEKE Medewerker beleidsinformatie
   INFORM VEILIGH CONS/BELEIDSINFO
07/02/2021 VAN DE WALLE ISABELLE Verpleegkundige A1 MATERNITEIT
14/02/2021 MARQUETECKEN ANKE Medewerker schoonmaak
21/02/2021 DEMARET CINDY Logistiek Assistente CAL
28/02/2021 DE VUYSDERE KIM Onderwijsbegeleider DAGBEH. KINDER- EN
   JEUGDPSYCHIATRIE
28/02/2021 DE WAELE ROBIN Logistieke medewerker CAL
04/03/2021 AHMADI ABDULLAH Medewerker vaatwas
05/03/2021 DE VRIEZE SILKE Medewerker sociale dienst- 
   PATIENTENBEGELEIDING
06/03/2021 DEMEYER WENDY Verpleegkundige A2 PAAZ - ZE 33
07/03/2021 SAMIM AHMAD Logistiek medewerk(st)er CAL
14/03/2021 VANDE CAVEYE SOFIE Medew Sterilisatie 

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN
6/01/21 Juliette D’haenens dochtertje van D’HAENENS LODE (spoedgevallen)
  (foto)
8/01/21 Vic Timmerman zoontje van VERSCHUERE INGE (centrale  
  afdelingslogistiek)
15/01/21 Elle De Vriendt dochtertje van LARIDON LINDSAY (patiënten-
  begeleiding) (foto)
8/02/21 Flo Strubbe dochtertje van SIMOENS MARA (pediatrie)
11/02/21 Cleo Becue dochtertje van DESMET STEFANIE (patiënten- 
  begeleiding) (foto)
20/02/21 Emma Turf dochtertje van MICHIELS DELPHINE (intensieve zorg)
17/02/21 Amelie Blomme dochtertje van VAN HULLEBUSCH  JULIE (mobiele
  equipe)
26/02/21 Géraud Clincke zoontje van DE BROUWER RENEE (apotheek)
27/02/21 Gisèle Verhoestraete dochtertje van LELOUP SHANA (hartbewaking &
  beroertezorg)
4/02/21 Liam Savat zoontje van VAN DAMME EVELYN 
  (voedingsdienst)
26/02/21 Judith Van Houcke dochtertje van VAN HOVE LIESBETH (apotheek)
10/03/21 Nina Temmerman kleindochtertje van DEPESTELE JAN (directeur HR
  & organisatie)
25/03/21 Renske Cosemans dochtertje van VANHOOREN HERMELIEN 
  (obesitascentrum) (foto)

Overlijdens
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP
1/01/21 Matthias De Pau partner van GRIL AMBER (materniteit)
14/01/21 Raf De Moor schoonvader van WELVAERT REGINA (geriatrie 44)
17/01/21 Dissou Safouratou schoonmoeder van DE WEIRDT TRACY (materniteit)
23/01/21 Jozef  Vyncke grootvader van VYNCKE SANDER (zorgeenheid 21)
24/01/21 Camiel Claeys vader van CLAEYS STEFAAN (intensieve zorg)
30/01/21 Clothilde Van Lancker grootmoeder van CANTORO VALERIE (sp neurologie)
30/01/21 Marcella Steenbeke schoonmoeder van SCHELSTRAETE CONNY  
  (sp neurologie)
31/01/21 Emanuel Hoste echtgenoot van FRANS INGE (mobiele equipe)
31/01/21 Johan  Coppens broer van COPPENS LUT (klinische biologie)
2/02/21 Alain Naert schoonvader van DE GROOTE ELS (revalidatiecentrum)
10/02/21 Roger Matthijs vader van MATTHIJS ANJE (centraal medisch archief)
10/02/21 Mariette Caere grootmoeder van HELEGEER EVELYNE (directiesecretariaat)
17/02/21 Arsène Mervielde schoonvader van DOBBELAERE PATRICK (spoedgevallen)
18/02/21 Cecile Deboeuf moeder van DECAVELE TOM (ICT)
20/02/21 Elisa Beyers grootmoeder van HELEGEER EVELYNE (directiesecretariaat)
20/02/21 Jozef  Engels schoonvader van APERS ADRI (dagziekenhuis geriatrie)
5/03/21 Jeanne Verselder grootmoeder  van VAN DER JEUGHT MELANIE  
  (sp locomotorisch/sp neurologie)
10/03/21 Albert De Vreese vader van DE VREESE KOEN (boekhouding en centrale
  aankoop)
10/03/21 Jozef De Nil vader van DE NIL BEATRICE (dagbehandeling kinder- en
  jeugdpsychiatrie)
11/03/21 Hilaire Genbrugge grootvader van GENBRUGGE GERTJAN (spoedgevallen)
13/03/21 Juliana Maebe grootmoeder van SCHEPENS  INEKE (MPC/ 
  revalidatiecentrum)
18/03/21 Marnix De Causmaecker vader van DE CAUSMAECKER SILKE (HR)
18/03/21 Mia D’hooge moeder van BLOMME SABINE (voedingsdienst)
20/03/21 Christiana Herpelinck schoonmoeder van LASOEN MONIQUE (inschrijvingen)
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Geboortes

Guillaume Van 
Hauwermeire en zijn 
mama Manon Pieters. 
Guillaume werd geboren 
op 4 november 2020, 
mama Manon is manager 
Zorgprojecten.

Juliette D’haenens  
en haar papa 

Lode. Juliette werd 
geboren op 6 januari 

2021, papa Lode is 
hoofdverpleegkundige 

van de dienst 
Spoedgevallen.

Cleo Becue  
en haar mama Stefanie 
Desmet. Cleo werd geboren 
op 11 februari 2021, 
Stefanie werkt bij de dienst 
Patiëntenbegeleiding.

Elle De Vriendt  
en haar mama 
Lindsay Laridon.  
Elle werd geboren op 15 januari 2021, 
Lindsay werkt bij de dienst Patiëntenbegeleiding.

Lucien Genbrugge en zijn mama en papa. 
Lucien werd geboren op 10 november 2020 
en is het zoontje van Gertjan Genbrugge 
(Spoedgevallen) en Julie Vanden Bossche 
(Operatiekwartier).

Renske Cosemans en 
haar mama Hermelien 
Vanhooren. Renske 
werd geboren op  
25 maart 2021, 
mama Hermelien 
is diëtiste in de 
obesitaskliniek en bij 
het diabetesteam.



Mentoren in de snoepjes gezet
Onze mentoren werden in de ‘snoepjes’ gezet 
voor hun inzet bij de begeleiding van stagiaires. 
AZ Alma begroet elk schooljaar honderden stu-
denten voor de meest uiteenlopende diensten 
(niet alleen verpleegkunde!). Die worden per-
fect en met de glimlach opgevangen door een 
ploeg van meer dan 140 mentoren. Die kregen 
van onze begeleidingsverpleegkundigen een 
‘hartige’ attentie voor hun belangrijke mede-
werking en wijze raad voor onze studenten. Het 
zijn stuk voor stuk toppers! ●


