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Brieven, reacties of suggesties voor het 
volgende Almagazine zijn steeds welkom 
bij Marc Van Hulle – Joba Maréchal: 
schriftelijk via postvak manager PR en 
communicatie of marc.vanhulle@azalma.be - 
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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 vakantie zit erop, het is tijd om opnieuw 
met goede moed de handen aan de 
ploeg te slaan. Met het op stapel staande 
accreditatieproject wacht ons ziekenhuis een 
nieuwe, belangrijke uitdaging. Algemeen 
directeur Rudy Maertens beseft dat opnieuw 
een beroep op iedereen zal moeten gedaan 
worden om deze challenge tot een goed 
einde te brengen. Maar hij denkt dat het feit 
dat AZ Alma nu in een gloednieuwe, moderne 
accommodatie gehuisvest is, een positieve 
flow zal veroorzaken. Want hij beseft dat het 
ook anders kan…

U kreeg in juli bezoek uit Tanzania?
Rudy Maertens: “Inderdaad, Erwin Telemans, de algemeen 
directeur van een ziekenhuis in Dar Es Salaam, kwam op bezoek 
om kennis te maken met ons nieuwe ziekenhuis. Hij is een kennis 
van dokter Muriel Thienpont en kwam zo bij ons terecht. Hijzelf is 
fysiotherapeut van opleiding, maar in Afrika geldt dat als je dokter 
bent, je ook een ziekenhuis moet kunnen runnen. Zijn echtgenote, 
een Evergemse, begeleidt er vrouwen die na verminking opnieuw 
een plaats zoeken in de erg vrouwonvriendelijke maatschappij 
van Tanzania.”

Over welk ziekenhuis gaat het?
Rudy Maertens: “Het CCBRT (Comprehensive Community Based 
Rehabilitation Tanzania) in Dar Es Salaam (www.ccbrt.org) voert 
voornamelijk oogoperaties uit (een paar duizend per jaar), 
concreet gaat het vaak om cataractoperaties waarna de patiënten 
weer volledig of gedeeltelijk kunnen zien. Je begrijpt dat dit een 
wereld van verschil is. Het ziekenhuis is uiteraard ook de plaats 

waar vanuit de kleinere dorpen vele honderden vrouwen of 
meisjes komen bevallen.”

De patiënten zijn voornamelijk arme mensen?
Rudy Maertens: “Inderdaad, het gaat om erg arme mensen die er 
gratis zorg krijgen. Erwin Telemans probeert via fondsenwerving 
voldoende geld samen te brengen om zijn ziekenhuis financieel 
gezond te houden. Want overheidssteun is er niet. Alles moet 
hij zelf zien te klaren: fondsen vinden, een ziekenhuis bouwen, 
artsen en medewerkers opleiden,… En dat in zeer erbarmelijke 
omstandigheden.”

Hoe bedoelt u?
Rudy Maertens: “Hij vertelde me dat men één derde van de 
tijd zonder water of elektriciteit zit. De grootste bedreiging voor 
hun ICT-infrastructuur zijn… ratten, die de kabels doorknagen. De 
oplossing hiervoor is een batterij goed verzorgde, gesteriliseerde 
katten die de zieke katten weghouden en de ratten opjagen. Hij 
heeft hiervoor zelfs een kattenmanager in dienst…”

En dan leidt u hem rond in ons fraaie ziekenhuis?
Rudy Maertens: “Inderdaad. Je begrijpt dat dit bezoek me een 
erg dubbel gevoel gaf. Enerzijds was ik bijna beschaamd dat wij 
hier zo’n luxe kennen t.o.v. onze medeburgers in bv. Tanzania. En 
dan te weten dat er bij ons zo vaak geklaagd en gezeurd wordt 
over prullen… Ik vroeg aan Erwin, mijn collega uit Tanzania, waar 
hij de motivatie bleef halen. “Het feit dat wij mensen kunnen 
helpen, terug kunnen laten zien, weer beter maken…. Kortom, het 
feit dat wij voor hen het verschil kunnen maken, dat motiveert 
mij”, antwoordde hij. Dat moet bij ons toch ook de drive zijn?” ●

Een dubbel gevoel

edito

Aangesloten bij Kortom en



nieuw
s

Acht ziekenhuizen uit Noord 
West-Vlaanderen en het Meet-
jesland slaan de handen in 
elkaar om patiënten in eigen 
regio beter te helpen. Ook AZ 
Alma stapt in het ziekenhuis-
netwerk KOM (Kust, Omme-
land en Meetjesland) om de 
zorg nog toegankelijker te ma-
ken, maar ook voor een duur-
zamere tewerkstelling voor 
onze medewerkers.

Acht ziekenhuizen of revalidatiecentra (AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Alma, AZ 
Damiaan Oostende, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ 
West Veurne, AZ Zeno Knokke, KEI Oostduin-
kerke en BZIO Oostende) ondertekenden een 
intentieverklaring voor de oprichting van een 
ziekenhuisnetwerk. Binnen dit netwerk zul-
len zij samenwerken voor tijdkritische zorg 
en ingrepen waarvoor zware apparatuur ver-
eist is. Bovendien beschouwen zij elkaar als 
voorkeurpartner voor de uitbouw van hun 
medische diensten en onderlinge samen-
werkingen en verwijzingen. Tenslotte is het 
de bedoeling om samen aankopen te doen, 
bepaalde diensten te centraliseren, zodat er 
door de schaalvergroting financiële voordelen 
ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te ra-
ken.

Kwaliteitsvolle zorg  
voor de patiënt 

Het hoofddoel van dit netwerk is “nabijheid 
van zorg”: de best mogelijke zorg binnen de ei-
gen regio  aanbieden. Concreet wil dit zeggen 
dat een patiënt niet de helft van de provincie 
moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo 
zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet 
per definitie zijn eigen regio moeten verlaten 
voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mo-
gelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen 
ziekenhuis. Elk ziekenhuis binnen dit netwerk 
zal de ondersteuning krijgen om een zo goed 
en breed mogelijk zorgaanbod te blijven le-
veren binnen het eigen ziekenhuis. Zo krijgen 
patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. 

Een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan 
zal dit concreet uitwerken.
Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. been-
mergtransplantaties, radiotherapie, …) zal 
de patiënt doorverwezen worden naar een 
ziekenhuis binnen het netwerk waar de ge-
specialiseerde functie geconcentreerd wordt. 
Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid 
en de efficiëntie van de geleverde zorg. De 
doorverwezen patiënten worden na de (sub)
specialistische interventie collegiaal terugver-
wezen naar het verwijzende ziekenhuis. 

Duurzaam verankeren

“Wanneer wij ons duurzaam willen veranke-
ren als zorginstelling in een ruime regio, moe-
ten wij deel uitmaken van een groter zieken-
huisnetwerk”, zegt algemeen directeur Rudy 
Maertens. “Hierdoor brengen we enerzijds 
de basiszorg dicht bij de woonplaats van de 
Meetjeslanders, maar bieden we anderzijds 
ook gespecialiseerde zorg aan in een zieken-
huis met een voldoende groot volume aan 
specialistische zorg. Daardoor blijft de kwali-
teit van zorg gegarandeerd. Deze schaalver-
groting zorgt niet enkel voor betaalbare en 
toegankelijke zorg voor onze patiënten, maar 
ook voor een duurzame tewerkstelling voor 
onze medewerkers. AZ Alma stapte bewust 
in het netwerk Noord West-Vlaanderen en 
Meetjesland omdat we met acht zorginstel-
lingen meteen ook de komende decennia zul-
len kunnen tegemoetkomen aan de almaar 

zwaardere normen. Onze keuze werd ook 
mee bepaald door het recent afgesloten sa-
menwerkingsverband met AZ Sint-Jan Brug-
ge-Oostende AV op vlak van tijdkritische zorg 
voor de ruime Meetjeslandse regio.”
Ook dokter Stefaan Gouwy, medisch directeur, 
onderstreept het belang van zo’n samenwer-
king:  “Medische zorg is steeds complexer en 
duurder geworden. Niet elk ziekenhuis kan 
“alles” blijven aanbieden,  samenwerking is 
dus meer dan ooit noodzakelijk. AZ Alma zal 
voor de bevolking van het Meetjesland blijven 
zorgen voor een aanbod van toegankelijke en 
hoog kwalitatieve basiszorg. Indien het om-
wille van de medische toestand van de pa-
tiënt nodig is, volgt een vlotte doorverwijzing 
naar de meest aangewezen plaats binnen het 
netwerk. Elke patiënt heeft recht op hoog-
kwalitatieve zorgen, liefst zo dicht mogelijk bij 
huis. Wij hebben in AZ Alma een aantal sterke 
diensten, deze gaan we verder uitbouwen. 
We bieden onze expertise aan aan het net-
werk. Door interne verwijzing binnen het net-
werk zullen deze diensten verder groeien.” ●
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 “Schaalvergroting voor toegankelijker zorg en duurzame tewerkstelling”

AZ Alma stapt in ziekenhuisnetwerk KOM

Op de ondertekening van het akkoord was AZ Alma vertegenwoordigd door Dirk Vandenbussche 
(ondervoorzitter raad van bestuur), dokter Danny Meire (voorzitter medische raad), Rudy Maertens 
(algemeen directeur en dagelijks bestuurder) en dokter Stefaan Gouwy (medisch directeur)
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AZ Alma deed mee aan de 
eerste Vlaamse/Belgische 
editie van de internationale 
campagne What Matters to 
You? Tijdens deze dag heb-
ben we extra aandacht voor 
de stem van de zorgvrager 
en focussen we ons op wat 
voor hem of haar belangrijk 
is. De idee komt uit Noorwe-
gen, waar in 2014 een eerste 
“What Matters to You?”-dag 
georganiseerd werd in 2014.

Vaak ligt in het contact tussen zorgverlener 
en zorgvrager de focus te sterk op het be-
vragen van ziekteklachten, ongemakken en 
symptomen. Of zoals men dan in het Engels 
vraagt: what’s the matter? ‘What matters to 
you?’ wil daar meer aandacht geven en ook 
op die vragen een antwoord bieden. 

Vaak wordt er te weinig stilgestaan bij de 
noden en bezorgdheden van de patiënten 
en hun familie. We willen echter graag we-
ten wat voor onze patiënten een zorg-met-
een-hart-moment inhoudt, wat voor hen 
echt het verschil maakt. Binnen de werk-
groep ‘Zorg met een hart’ kreeg de cam-

pagne binnen AZ Alma vorm. Er was een 
informatiestand in het atrium waar talrijke 
voorbeelden van zorg met een hart geëta-
leerd werden. Verschillende medewerkers 
lichtten het project toe aan patiënten en 
bezoekers en nodigden hen uit wat zorg 
met een hart voor hen betekent. Patiënten 
en bezoekers werden ook uitgenodigd voor 
een tas koffi e en een gebakje bij ‘tante 
Alma’. Tante Alma nam de vorm aan van 
Sofi e Stevens, Els De Volder, Annick Van 
Yper, Rita Rondas en Rudy Maertens en 
zij mochten van onze patiënten zelf verne-
men wat zorg met een hart precies voor 
hen betekent. Pastoraal medewerkster 
Giny Declercq ging rond op de patiënten-

kamers en stelde ook daar deze vragen.  
Eén van de mensen die op de koffi e kwam 
bij tante Alma, was Julien, een buur van 
het ziekenhuis. Zijn vrouw verbleef op dat 
moment in ons ziekenhuis en herstelde van 
een zware operatie.  Hij richtte deze mooie 
tekst aan tante Alma: 

Op de koffi e 
bij tante Alma
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Ik heb ze zien groeien. Ze is uit de 

grond verrezen om te helpen. 

Ik ervaar nu meer dan ooit wat zij 

voor de mensen kan betekenen. 

Ik geloof dat zij voor ons allen een zeer 

belangrijke schakel in ons leven kan zijn. 

Zij is een steun, een toeverlaat. Het beste 

wat je kan overkomen in moeilijke dagen.

Zij is er v
oor iedereen, voor U, voor mij.

Zij is mijn vriendin, maar ook de uwe. 

Dank u allerliefs
te Alma… blijf kleine 

en goede dingen doen met grote lief
de. 

  
            

        Julien. 



Week van de medewerker 

Vijf dagen lang werden onze medewerkers in de watten gelegd, elke 
werkdag in een ander thema. De sportieve dag, de gezonde dag, de 
collegiale dag, de ontstressdag en de foute dag zorgden voor een 
gebalanceerd activiteitenaanbod. 

Medewerkers konden onder meer kiezen uit het afnemen van lactatietesten, het uitpro-
beren van elektrische fi etsen, herbronnen in Het Leen, rekken en strekken tijdens een 
yogasessie voor of na het werk. Prof. Dokter Elke Van Hoof sprak over stress en veerkracht, 
een ruim bijgewoonde lezing waar ook onze collega Isabel Bekaert een beklijvende ge-
tuigenis bracht over burn-out. Er werd een gezonde traktatie aangeboden en op het einde 
van de week werd ook tijd gemaakt om de bloemetjes op ‘foute’ wijze buiten te zetten. 

Zorg met een hart start met zorg voor de medewerkers

AZ Alma organiseerde vorig jaar, net voor de verhuis naar het nieuwe ziekenhuis, een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Uit dat onderzoek zijn een reeks interessante 
zaken aan de oppervlakte gekomen en daarop wil AZ Alma nu inspelen. Zo werd een 
project opgesteld om enerzijds het onthaal van nieuwe medewerkers vlotter en aan-
genamer te laten verlopen, maar om ook anderzijds initiatieven te nemen die tot een 
betere work-life balance leiden. De “Week van de Medewerker” is daar één voorbeeld 
van. Dit project werd trouwens dermate waardevol bevonden, dat zowel uit het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) als uit het Vlaams Cofi nancieringsfonds (VCF) een aanzienlijke toelage 
(bijna 73.000 euro) werd toegekend. ●
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Margot Neerinck wordt één jaar 
dierenverzorgster in Peru
Onze collega Margot Neerinck 
(Intern Patiëntentransport) gaat 
binnenkort haar grote droom 
realiseren: in oktober vertrekt 
ze voor een jaar naar Peru om 
er in een lokale dierentuin vrij-
willig als dierenverzorgster aan 
de slag te gaan. “Als ik er een 
jaar tussenuit wil, is het nu of 
nooit meer”, zegt Margot, die 
met deze buitenlandse dieren-
trip niet aan haar proefstuk toe 
is. Eerder al was ze als vrijwil-
liger aan de slag in Spanje, Kro-
atië en Zuid-Afrika.

Margot was al van jongs af aan verzot op 
dieren. Ook haar studies gingen die richting 
uit: ze heeft een bachelor dierenverzorger 
behaald. De voorbije drie jaar werkte ze in 
AZ Alma in het Intern Patiëntentransport 
en een groot deel van haar daarmee ver-
diende centjes wendde ze aan om haar bui-
tenlandse dierenexpedities te ondernemen. 

De beste herinneringen tot dusver heeft 
ze aan Zuid-Afrika, waar ze in een natuur-
reservaat (Hoedspruit Endagered Species 
Centre) meehielp aan de verzorging van 
bedreigde diersoorten, maar waar ze ook 
gnoes, cheetas en olifanten onder haar 
hoede nam.

En nu lonkt Peru, waar ze in de stad Huan-
cayo in een lokale dierentuin aan de slag 
gaat. Huancayo ligt op bijna 3.200 meter 
hoogte in het centrale Andesgebergte en telt 
meer dan 300.000 inwoners. De stad ligt op 
zo’n 250 km van de hoofdstad Lima. “Ik ben 
hier terecht gekomen via Volunteer World op 
Google”, zegt Margot. “Ik wil hier een tijd-
lang aan de slag, want ik wil de taal (Spaans) 
leren, zodat ik nadien nog wat vrij kan rond-
trekken in Peru. In de dierentuin wachten 
mij apen, leeuwen, tijgers, lama’s, reptielen 
en zelfs spinnen. Ja, die heb ik iets minder 
graag, maar verkies dan toch nog de grote 
vogelspinnen boven kleinere exemplaren. 
De olifant is sowieso mijn favoriete dier.” 

Ze kijkt er dan ook erg naar uit om ook in 
de Peruviaanse jungle en het Amazonege-
bied te kunnen rondtrekken om er dieren 
in het wild te zien. Op een klein halfuurtje 
van waar ze verblijft, begint het Amazone-

woud reeds. Margot heeft geen schrik om 
een gans jaar alleen in Peru te verblijven 
en rond te trekken. “Ik ben wel van plan 
om daar vrienden te maken hoor”, lacht 
ze geruststellend. “Mijn mama is natuurlijk 
ongerust, maar dat is niet nodig. En mijn 
papa? Die is vooral blij dat hij eens mag op 
bezoek komen naar ginder…” Margots papa 
is Frankie Neerinck, facilitair groepmanager 
bij AZ Alma.

“Het is de bedoeling om na één jaar terug te 
keren”, belooft Margot. “Maar ik vraag me 
af of ik dan weer zal kunnen aarden hier. 
Een gans jaar alleen en zelfstandig, en dan 
terug bij mijn ouders en me aan de regeltjes 
moeten houden, dat zal lastig worden, denk 
ik…” (lacht) ●

Margot met haar lievelingsdier, de olifant, 
in het reservaat in Hoedspruit (Zuid-Afrika).

Vanaf oktober ruilt Margot Neerinck het 
Intern Patiëntentransport voor een jaartje 
dierenverzorging in Peru. 

Margot draagt hier een zebramangoest, 
ook in Zuid-Afrika.
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AZ Alma is ook… 
een toplocatie voor fi lmproducties

Ons spiksplinternieuwe zie-
kenhuis is momenteel een 
veelgevraagde locatie voor 
fi lmopnames. Deze zomer 
kozen we voor twee produc-
ties: ‘Verborgen Verlangen’ 
en ‘Bastaard’. In beide fi lms 
komt het ziekenhuis na-
drukkelijk in beeld en werd 
telkens afgesproken voor 
een “meet and greet” voor 
onze medewerkers met de 
hoofdrolspelers.

‘Amazing’ movie

‘Verborgen verlangen’ is een feelgood-
movie met Astrid Coppens en Roel Van-
derstukken, Mathias Sercu en Dominique 
Van Malder. Wanneer een uitgeverij dreigt 
overkop te gaan, komt het literaire mees-
terwerk “Verborgen verlangen” als een 
geschenk uit de hemel gevallen, maar 
het werk kent “twee auteurs” en dat zou 
best een schandaal kunnen veroorzaken. 
Verborgen Verlangen gaat in november in 
première. 

Figuranten met een hart
‘Bastaard’ is een psychologische thriller 
met kleppers Tine Reymer en Koen De 
Bouw en nieuw aanstormende talenten 
Bjarne Devolder en Spencer Bogaert. De 
zeventienjarige Daan verloor zijn oudere 
broer Robbie in een ongeluk. Het gezin 
van Daan is nog steeds kapot van verdriet. 
Terwijl zijn depressieve moeder Nina zich 
thuis opsluit, vlucht zijn vader Filip weg 
in zijn werk. Nina en Daan ontmoeten 
dan de dakloze Radja. In de hoop om de 
leegte die Robbies dood heeft achterge-
laten, opnieuw in te vullen, nemen ze 
hem in huis. Wat volgt is een thriller van 
formaat. Daan doorspit het mysteri-
euze verleden van Radja en 

vermoedt dat zijn bastaardbroer een psy-
chopaat is. Om zijn moeder te behoeden 
voor een tragisch lot, neemt hij een dras-
tische beslissing die de toekomst van de 
familie voorgoed dreigt te verwoesten… 
. Ook een aantal artsen, medewerkers en 
vrijwilligers speelden een rol in ‘Bastaard’, 
als fi gurant mochten zij proeven van een 
carrière als acteur in de Vlaamse cinema. 
‘Bastaard’ komt in het najaar van 2018 in 
de bioscoop. ●
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Het gezicht van AZ Alma

De oproep van PR & Communicatie om deel te nemen aan de fotoshoot “Wordt u 
het gezicht van AZ Alma?” werd opnieuw massaal beantwoord door zowel artsen, 
medewerkers als vrijwilligers. Fotog raaf Grégoire De Poortere trok twee dagen 
rond in het ziekenhuis en maakte meer dan honderd portretten, waarvan we hier-
bij al een kleine selectie presenteren. Het was de eerste keer dat dit in de nieuw-
bouw gebeurde en de fotograaf was aangenaam verrast door het licht en… de 
modellen! De komende maanden zult u de foto’s wel tegenkomen op de website, 
in het jaarverslag, in personeelsadvertenties, op Facebook,… ●
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Zuid-Afrikaans bezoek 
aangenaam verrast
AZ Alma kreeg het bezoek van een verbaasde en 
aangenaam verraste Kees van der Waal (2de van rechts), 
professor sociale antropologie aan de Universiteit van 
Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij ondersteunt er een project 
voor kansarme kinderen, opgezet door CM en Artevelde 
Hogeschool en m.m.v. het College OLV ten Doorn. Hij 
werd rondgeleid door algemeen directeur Rudy Maertens 
en was in het gezelschap van o.m. Paul De Bruyckere, 
bestuurder van AZ Alma, en van zijn echtgenote Kristien, 
een verpleegkundige in Stellenbosch. ●
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Nieuwe App voor 
borstkankerpatiënten
Als je de diagnose van borstkanker krijgt, wordt je wereld op zijn 
kop gezet. AZ Alma stelde nu een borstkanker App samen, die je 
kan helpen tijdens het behandelproces omdat alle informatie op 
een geordende en begrijpbare manier aangereikt wordt. “Als pa-
tiënt creëer je een persoonlijke tijdlijn waardoor je op het juiste 
moment de juiste informatie vindt”, zegt borstverpleegkundige 
Ellen Verhaegen. Vorig jaar lanceerde AZ Alma reeds Apps voor 
orthopedie en gynaecologie. Zo informeren onze zorgverleners 
de patiënten en hun naasten op een effi ciënte en eigentijdse 
wijze. De App is een moderne en gebruiksvriendelijke toevoe-
ging naast onze andere informatiekanalen. De App kan je kos-
teloos downloaden in de App store of op Google Play. Zoek naar 
“AZ Alma”. ●

Helihaven AZ Alma 
erkend
AZ Alma ontving de machtiging voor de uitbating van 
een offi cieel erkende helihaven aan het nieuwe zie-
kenhuis. De helihaven voldoet aan de recente Europe-
se wetgeving en kan nu 24/24 ambulancehelikopters 
ontvangen. Niet alleen de kleine helikopters, maar 
ook het type Seaking of NH90 kunnen er landen. Onze 
spoedgevallendienst werkte een speciale procedure 
uit die moet gevolgd worden bij de landingen. ●Va
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Zuid-Afrikaans bezoek 

Raad van bestuur in nieuw kleedje

De raad van bestuur van AZ Alma kent sinds kort een gewijzigde samenstelling. De bestuurders Henri 
Baekeland, Frank Marchand, Linda Turpyn en Dirk Vandervennet namen vrijwillig ontslag. Saskia Can-
niere (foto) kwam als nieuw lid in de raad van bestuur. De nieuwe samenstelling ziet er als volgt uit: 
Hugo Bulté (voorzitter), Dirk Vandenbussche (ondervoorzitter), Paul Meyvaert, Inge Vercruysse, Chris Van 
Keer, Paul De Bruyckere, dokter Marc De Paepe en Saskia Canniere. ●
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In 2015 organiseerde Kiwa-
nis Eeklo-Meetjesland een 
concert met Fine Fleur in 
het toen nog lang niet af-
gewerkte ziekenhuis van 
AZ Alma. De opbrengst van 
dat concert (15.000 euro) 
was bestemd om “kleur” 
aan onze nieuwe pediatrie 
te geven. Deze zomer kwa-
men de leden van Kiwanis 
Eeklo-Meetjesland langs 
om te kijken of hun centen 
goed besteed waren. En ze 
kwamen niet met lege han-
den, want ze hadden nog 
eens een lading van 550 
Kiwanispopjes bij.

“We schonken al eens 1.100 popjes in 
2014, maar die zijn bijna uitgeput”, zegt 
Frank De Baets van Kiwanis Eeklo-Meet-
jesland. “Daarom bestelden we 550 nieu-
we. ”De Kiwanispop is een wit popje van 
ongeveer 30 centimeter groot, vervaar-
digd uit katoen en gevuld met CE-gekeurd 

anti-allergisch polyester. Het wordt op de 
pediatrie-afdelingen gebruikt door artsen, 
verpleegkundigen en andere zorgverstrek-
kers om aan de kinderen uit te leggen wat 
er met hen gaat gebeuren, welke ingreep 
ze moeten ondergaan, enz. Daarnaast is 
de pop ook een speelgoedje 
en troostende knuffel voor het 
jonge patiëntje. De jongen of 
het meisje dat in behandeling 
is of in het ziekenhuis is opge-
nomen, kan de pop zelf kleu-
ren, aankleden enz en achteraf 
natuurlijk mee naar huis nemen.

Toen Kiwanis enkele maanden 
geleden de reuzepop kwamen 
leveren, die nu aan de ingang 
van onze pediatrie staat, was arts-
diensthoofd dokter Lut Verdonck al 
lovend over de popjes: “De overbekende 
popjes zijn een waardevol therapeutisch 
middel om de opvang van kinderen in het 
ziekenhuis lichter te maken. Ze worden in 
AZ Alma heel actief en interactief gebruikt 
en bewijzen dagelijks hun nut en waarde.”

En terwijl men toch in het ziekenhuis 
was, maakte Kiwanis Eeklo-Meetjesland 
van de gelegenheid gebruik om in de 
nieuwe pediatrie het kindermeubilair, het 
grote spelmateriaal, de wandpanelen in 
de wachtzalen, de mooie en duurzame 

bestickering  te bekijken die AZ Alma kon 
fi nancieren met de gift van 15.000 euro 
na het Fine Fleur-concert. De leden van 
Kiwanis Eeklo-Meetjesland werden op de 
afdeling rondgeleid door verpleegkun-
dig en paramedisch directeur Annabell 
Verhaegen, door hoofdverpleegkundige 
Petra Criel, door zorggroepmanager Eva 
Steen en door psychosociaal begeleidster 
Stephanie Peene. Ze waren erg onder de 
indruk van de kleurrijke uitwerking van 
onze kinderafdeling en waren blij dat hun 
centen goed werden besteed. ●

550 nieuwe Kiwanispopjes
voor kleurrijke pediatrie 

De Kiwanis Eeklo-Meetjesland poseerden tussen het 
speelgoed in de kleurrijke speelzaal.

Frank De Baets (Kiwanis) bracht met zijn collega’s 

een nieuwe lading popjes mee voor de pediatrie.

De groep werd ondermeer door psychosociaal begeleidster Stephanie Peene op de afdeling rondgeleid.
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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 personeelsdienst. In deze editie 
van het Almagazine hebben de personalia betrekking op de periode van 01/04/2017 t.e.m. 30/06/2017.

In dienst

VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST

01/04/2017 VAN DAELE DIRK Medew. Technische Dienst

01/04/2017 WIEGAND STEFFI Medew. Schoonmaak

01/04/2017 VAN ZELE SABINE Medew. Schoonmaak

01/04/2017 VANHECKE TANIA Medew. Schoonmaak

01/04/2017 LAZAR ANUTA CRISTINA Medew. Schoonmaak

01/04/2017 VANDENBERGHE EMMA Apotheek-Assistent(e) APOTHEEK

03/04/2017 ORLANDO MEMORIA Medew. Schoonmaak

06/04/2017 VAN HERREWEGHE FEBE Medew. Schoonmaak

10/04/2017 JOCQUE ANNELIES Medew. Centraal Medisch Archief

10/04/2017 EVERAERT MELINDA Ergotherapeut(e) GERIATRIE 44

27/04/2017 STUYVAERT ANN Medew Sterilisatie STERILISATIE CSA

01/05/2017 DENYS ELINE Directiesecretaresse

01/05/2017 DE BRUYNE SYLVIE Adjunct apotheker APOTHEEK

01/05/2017 VYNCKE DARIA Medew. Centraal Medisch Archief

02/05/2017 BERTH HANS Verpleegkundige A1 GERIATRIE 44

02/05/2017 SMEKENS NANOU Logistiek Assistente LOGISTIEKERS CAL

02/05/2017 WILLEMS ILSE Logistiek Assistente LOGISTIEKERS CAL

02/05/2017 DANGREAU ALINE Adm. medew. FACILITAIR MELDPUNT

08/05/2017 DE BRUYCKERE ELS Verpleegkundige A2 GERIATRIE 43

08/05/2017 TAILDEMAN CHRISTOF Medew. Keuken VOEDINGSDIENST

08/05/2017 BOSSCHAERT JOLIEN Kok VOEDINGSDIENST

09/05/2017 DENOLF VANESSA Medew. Keuken VOEDINGSDIENST

10/05/2017 VERBRUGGE MATHENIQUE Med. secretaresse A2 ALGEM. SECRET.

18/05/2017 LAGRANGE BIEKE Medew. Keuken VOEDINGSDIENST

22/05/2017 CERNATESCU DANIELA Logistiek Assistente LOGISTIEKERS CAL

29/05/2017 VAN LANDSCHOOT SOFIE Logistiek Assistente LOGISTIEKERS CAL

29/05/2017 VAN CANEGHEM CHARLOTTE Verpleegkundige A2 GERIATRIE 44

29/05/2017 SARLET CYNTHIA Med. secr. A2 ORTHOPEDIE OLV DR GHIJ

29/05/2017 DUFOOR NATHALIE Medew. Schoonmaak

6/06/2017 NOTE STEFANIE Verpleegkundige A2 RECOVERY

12/06/2017 VAN LEEUWE LINDA Apotheek-Assistent(e) APOTHEEK

19/06/2017 SLABBINCK HELEEN Verpleegkundige A1 SPOEDGEVALLEN

26/06/2017 RODTS KELLY Medew. Schoonmaak

26/06/2017 VAN BRUSSEL KIMBERLY Medew. Schoonmaak

26/06/2017 EL’DIYEVA ZAIRA LOUISA Medew. Schoonmaak

26/06/2017 TIBERGHIEN JACQUELINE Medew. Schoonmaak

26/06/2017 MORTIER CLARA Verpleegkundige A1 ZORGEENHEID 34

01/07/2017 Huyghe Esther Verpleegkundige A1 INTENSIEVE ZORG

01/07/2017 Schelstraete Pascal Kinesist(e) REVALIDATIECENTRUM 

01/07/2017 Hamerlynck Feina Verpleegk. A1 HARTBEWAKING EN BEROERTEZORG

01/07/2017 Geirnaert Isalien Med. secretaresse ALGEM.SECRETARIAAT

01/07/2017 Slabbekoorn Merle Verpleegk. A1 RADIOLOGIE MED. BEELDVORMING 

01/07/2017 Arnouw Sarah Verpleegkundige A2 SP LOCOMOTORISCH 

01/07/2017 Danschotter Inka Verpleegkundige A2 GERIATRIE 42 

01/07/2017 Lips Cato Verpleegkundige A2 GERIATRIE 43 

01/07/2017 Leloup Nancy Medew. Keuken VOEDINGSDIENST 

01/07/2017 Vandevyvere Gaelle Klin. sycholoog MED. PIJNCENTRUM CHRONISCH

01/07/2017 De Wispelaere Kim Medew. inschrijvingen en opname 

01/07/2017 Haeck Stefanie Med. secretaresse RADIOLOGIE MED. BEELDVORMING

03/07/2017 Vincent Daan Medew. magazijn/distrib. 

03/07/2017 Nurse Rechida Zorgkundige SP NEUROLOGIE 

03/07/2017 Dehenain Keurth Medew. Schoonmaak 

03/07/2017 Blomme Eveline Logistiek Assistente LOGISTIEKERS CAL 

03/07/2017 Saelens Ite Verpleegkundige A2 RECOVERY 

03/07/2017 Claeys Eveline Verpleegkundige A2 GERIATRIE 41 

10/07/2017 Baertsoen Mariella Verpleegk. A1 RADIOLOGIE MED. BEELDVORMING

17/07/2017 Coppens Stephanie Adm. medew. CONSULTATIERUIMTE FYS. GENEESK. REUMA

17/07/2017 Claeys Nicole Ombudspersoon OMBUDSDIENST 

18/07/2017 Jansen Romy Verpleegkundige A1 ZORGEENHEID 32 

20/07/2017 De Graeve Delphine Zorgkundige GERIATRIE 41 

31/07/2017 Snel Nikki Logopedist(e) GERIATRIE 44 

Uit dienst

VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST

31/05/2017 VAN DER LINDEN CHRISTIAN Medew. Technische DIenst

31/05/2017 VAN DER LINDEN CHRISTIAN Medew. Technische Dienst

30/04/2017 RABAEY ANJA Medew. magazijn/distrib.

30/04/2017 CHEVALIER EVA Directiesecretaresse

30/04/2017 MARECHAL CATHERINE Logistiek Assistente INT. PATIENTENTRANSPORT

25/06/2017 VERBURGT ANNELIES Diensthoofd boekhouding 

28/05/2017 DE MAET ANJA Medew. Schoonmaak

11/06/2017 DUPON SHIRLEY Klin. Psycholoog MED. PIJNCENTRUM CHRONISCH

11/06/2017 MOENS EVELIEN Medew. inschrijvingen en opname

21/05/2017 BRUNEEL MARJOLEIN Medew. Schoonmaak

02/04/2017 BLAAKMAN KRISTEL Verpleegkundige A2 GERIATRIE 43

15/06/2017 DE BOEVER DEBORAH Medew. inschrijv. en opname ONTHAAL

15/05/2017 VERMEULEN LORE Ombudspersoon OMBUDSDIENST

10/04/2017 NOLLE NANCY Medew Sterilisatie STERILISATIE CSA

25/06/2017 BRUYNBROECK MARIEKE Diëtist(e) DIEETKEUKEN

30/04/2017 CAPPELLE NAOMI Medew. Keuken VOEDINGSDIENST

14/04/2017 DE CUYPER NICK Medewerker ICT DIENST ICT

14/05/2017 HOORNAERT TESSA Logistiek Assistente LOGISTIEKERS CAL

16/04/2017 VISPOEL INEZ Medew. Keuken VOEDINGSDIENST

14/06/2017 GYSELS JUSTINE Medew. Schoonmaak

12/07/2017 Verspille Charlotte Med. secretaresse KINDERARTSEN

16/07/2017 Geirnaert Elien Verpleegkundige A2 MOBIELE EQUIPE

16/07/2017 Joos Regina Medew. Schoonmaak

23/07/2017 Verrewaere Ronny Medew. Technische Dienst

30/07/2017 Roegiers Sarah Verpleegkundige A1 GERIATRIE 42

31/07/2017 Clement Koen Kinesitherapeut(e) REVALIDATIECENTRUM

Huwelijken

DATUM VOORNAAM & NAAM

22/07/2017 JOERI VANPOUCKE (Geriatrie 42) met BUYSSE JESSICA 

12/05/2017 YMKE VYNCKE (Bewakingsdienst) met BUYSSE YURI 

05/05/2017 MICHIEL LONNEVILLE (magazijn en distributie) met CLAEYS DEBORAH 

14/07/2017 VANDENBERGHE STEFANIE (Spoed) met D’HAENENS LODE 

03/06/2017 MATHIAS DE KEYZER (Operatiekwartier) met ELIEN HOLVOET 

08/07/2017 TOM VANHAECKE (Apotheek) met EVELINE VAN KERREBROUCK 

17/06/2017 MICHEL SIERENS (Hoofdverpleegk. Zorgeenheid 32) met SIERENS KIMBERLEY 

07/07/2017 DELFOSSE FREDERIC (Centrale afdelingslog.) met VAN HOECKE ELLEN 

16/06/2017 BART BOONMAN (keuken) met VERSCHUREN SHELLEY 



Geboortes

DATUM NAAM  KINDJE VAN

15/04/2017 Zoë dochtertje van AMY WATELLE  (Dieetkeuken)

12/04/2017 Rayen zoontje van ANGELIQUE DE POORTER (DCA)

21/07/2017 Cézar zoontje van APR. FRANKI ANN-SOPHIE (Apotheek)

18/06/2017 Gust zoontje van BOUVRY PETER ((leeg))

22/07/2017 Leon zoontje van DR. MAES HENDRIK (Arts)

9/06/2017 Jack zoontje van FOCQUET FARAH (G 42)

6/04/2017 Loic zoontje van LYNN BAERT  (magazijn en distributie)

4/07/2017 Romy dochtertje van NEYT ILSE (OK)

9/06/2017 Nora dochtertje van SNOECK WENDY (magazijn en distributie)

3/05/2017 Bas zoontje van SORAYA COPPENS (CAL)

9/04/2017 Hailey dochtertje van STEPHANIE DE RUYTER  (G44)

23/06/2017 Cosette dochtertje van VAN CAESEELE KRISTY (ZE31)

16/06/2017 Tessa dochtertje van VAN LANDSCHOOT TINE (ZE 22)

27/04/2017 Lize dochtertje van VRIELYNCK NICOLAS (Hartbewaking en

  beroertezorg)

Overlijdens

DATUM NAAM  VERWANTSCHAP

30/05/2017 Leo Callant vader van CALLANT NATHALIE (labo)

07/04/2017 Henri Casier vader van CASIER RIKA (Geriatrie 3)

28/05/2017 Petrus Daem schoonvader van CLAEYS STEFAAN (IZ 2)

01/04/2017 Roger De Craemer vader van DE CRAEMER STEPHANIE (Med. secr.)

06/06/2017 Georges De Pannemaeker schoonvader van DE PAEPE MURIEL (Schoonmaak)

09/06/2017 Angelique Verbeke moeder van DE SUTTER MARIANNE (neurofysiologie)

06/06/2017 Magda Roegiers schoonmoeder van DEMEESTER CARLA (Centr.sterilisatie)

22/05/2017 Robert D’Hoore vader van D’HOORE LILIANNE (Vaatwas)

28/06/2017 Maria (Marie) Landuyt moeder van MARTENS LUT(GARDE) (Int. patiëntentransp.)

06/07/2017 Agnes Stevens schoonmoeder van NINCLAUS ANIANA (Schoonmaak)

16/06/2017 Johan Longeville schoonvader van STUL SYLVIA (Med. beeldv.)

30/05/2017 Roger Timmerman vader van TIMMERMAN KATRIEN (Geriatrie 43)

01/07/2017 Hendrina De Coster schoonmoeder van VAN CANNEYT SYLVIA (ZE 41)

26/05/2017 Linda Flamey schoonmoeder van VAN DAELE INGE (Voedingsdienst)

04/04/2017 Anna Hollebosch moeder van VAN HYFTE RIA (labo)

08/04/2017 Linda Braem moeder van WAUTERS EVELINE (ZE 12 en ZE 13)

Breng bij een huwelijk of geboorte steeds de personeelsdienst van het ziekenhuis op de hoogte. Bij voorkeur bezorgt u hen een exemplaar 

van uw huwelijksuitnodiging of een geboortekaartje. Op die manier blijft uw personeelsdossier steeds actueel en kunnen wij u een geschenkje 

bezorgen naar aanleiding van de blijde gebeurtenis.

Uw baby in Almagazine? Bezorg of mail een foto van u met uw kersverse baby en 

wij geven hem een mooi plaatsje in de volgende editie: marc.vanhulle@azalma.be
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Personalia

AZ Alma wuifde eind juni twee verpleegkundige monumenten 
uit: Walter De Vleeschhouwer en Erwin Van der Heggen. Elk had-
den ze meer dan dertig jaar carrière als hoofdverpleegkundige in 
campus sijsele achter de rug. Maar er zijn nog meer gelijkenissen 
tussen die twee. “Jullie hadden een tweeling kunnen zijn”, opper-
de Almagazine tijdens het afscheidsgesprek. “Jamaar, ’t zal dan 
wel nen twee-eiige tweeling geweest zijn”, knipoogde Erwin…

De geboorte
Walter en Erwin werden allebei in Gent geboren, in hetzelfde zie-
kenhuis en met slechts drie dagen verschil! Voor wie het wil weten: 
Walter is de oudste van de twee!

De start in Sijsele
Walter De Vleeschhouwer startte op 1 september 1978 in het toen-
malige Elisabeth Ziekenhuis in Sijsele als verpleegkundige op heel-
kunde vier, bij hoofdverpleegkundige Jean-Marie Smeets. Na zes jaar 
werd hij hoofdverpleegkundige op D1, op een inwendige afdeling!
Erwin Van der Heggen startte op 1 januari 1982 als hoofdverpleeg-
kundige C1 in Sijsele. Daar volgde hij de legendarische juffrouw Ag-
nes op. Ze zochten iemand met “poer” en vonden die duidelijk in 
Erwin. In 2014 kwam daar ook C3 bij.

De karakters
Zowel Walter als Erwin werden door de leden van hun team op han-
den gedragen. Zij stuurden hun medewerkers kordaat maar recht-
vaardig aan, en waren niet te beroerd om zelf ook de handen uit de 
mouwen te steken. Ook met de artsen werd er goed samengewerkt, 
de chirurgische ervaring van Walter was mooi meegenomen op in-
terne. “We zijn twee verschillende karakters”, geven ze grif toe. “En we 

hebben in die 
meer dan 30 
jaar regelma-
tig discussies 
gehad, maar 
alles was 
bespreekbaar en 
kon geëffend worden. Er is niets blijven hangen, en zo hoort het ook. 
We hebben ruim 3 decennia heel autonoom kunnen werken.”

Carrièrewending
Aan het eind van hun loopbaan in het ziekenhuis kregen Walter en 
Erwin plots een nieuwe uitdaging voorgeschoteld. Ze hadden sa-
men al een bedrijfje opgericht (Wondkompas) waarmee ze vorming 
over wondzorg gaven aan artsen en verpleegkundigen. En nu kwam 
ineens de vraag van het ziekenhuis of ze als projectmedewerkers 
nog andere lespakketten (e-learning modules) wilden ontwikkelen. 
Samen hadden ze een ideale achtergrond (C- en D-ervaring) en ze 
spraken ook met gezag, gezien hun jarenlange ervaring als hoofd-
verpleegkundige. Daardoor verliep ook het contact met de artsen 
heel vlot en was er een grote interesse om hieraan mee te werken.

Terugkeer
“Ik kan niet stoppen, de drive is er nog”, zegt Erwin. “En het werk is 
nog niet af”, stelt Walter vast. Dus… komen ze nog eventjes terug 
als externe lesgevers en modulemakers, totdat alle kennis en kunde 
of een educatieve manier geborgd is in de organisatie. En voor de 
rest is er tijd voor hobby’s: ze houden allebei van fi etsen, lekker 
eten, een glaasje wijn en… wondzorg. “Een fantastisch artikel over 
wondzorg is zoveel beter dan een gewone roman”, zegt Erwin… ●

bespreekbaar en 
kon geëffend worden. Er is niets blijven hangen, en zo hoort het ook. 

   Walter en Erwin: samen uit, samen thuis    

  Brugpensioen
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Cathy Maréchal vergeet 
de familiale sfeer van 
campus sijsele niet 

Catherine (Cathy) Maréchal startte als 57-ja-
rige, na een opleiding tot logistiek assistente, 
met werken in campus sijsele op de dienst 
Intern Patiënten Transport. Daarvoor heeft ze 
altijd gewerkt in de maritieme sector. Cathy 

gaat met spijt in het hart op pensioen: “De vriendelijke sfeer en het 
familiale karakter van campus sijsele zal ik enorm missen, evenals 
mijn collega’s.” In haar pensioen zal ze alvast niet stilzitten. Zo zijn er 
plannen om te eventueel aan de slag te gaan als vrijwilliger in een 
museum of misschien zelfs in AZ Alma. Ze is bovendien de Arabische 
taal aan het studeren, wat ze zeker zal kunnen gebruiken op haar 
reis naar Egypte in september. Cathy staat op de foto met collega 
Stephanie De Baets. ●

Greta Schouteten nam twee keer afscheid

Greta Schouteten startte haar car-
rière in 1975 onder zuster Jeanine 
in het toenmalige kinderpaviljoen 
van het sanatorium in Sijsele. Daar-
na verhuisde ze naar ‘haar’ gang, 
SP3: “Ik heb altijd op dezelfde gang 
gewerkt, de naam van de dienst 

is vaak veranderd, zelfs de naam van het ziekenhuis is veranderd, 
maar ik bleef er op mijn vertrouwde plek. Ik ben blij dat ik ook al 
was het maar voor een goeie maand, mee verhuisd ben naar het 
nieuwe AZ Alma. Want zo weet ik waar mijn collega’s naartoe gaan 
en waar ik ze kan vinden! Nee, eerlijk, het is nu de tweede keer op 
korte tijd dat ik de laatste keer mijn schort aandoe, de laatste keer 
de trap neem, de laatste keer een verzorging doe. In maart nog in 
Sijsele, en nu in Eeklo, maar het went echt niet”, vertelt ze ontroerd. 
Greta, centraal op de foto, kijkt uit naar vele tochten op de koersfi ets 
en de mountainbike en naar de zorg voor haar drie kleinkinderen. ●

Carlos Haemerlinck had groene vingers in 
campus eeklo

In mei zette Carlos Haemerlinck, sinds jaar en dag de tuinman van 
campus eeklo, een punt achter een carrière van 44 jaar: “Ik ben geen 
mens om binnen te zitten. 26 jaar geleden ben ik daarom hier in het 
ziekenhuis gestart als tuinman en ik heb geen dag spijt gehad van 
die beslissing. In totaal heb ik 44 jaar gewerkt, van mijn zestiende tot 
mijn zestigste, en het is goed geweest. Ik kijk uit naar het samenzijn 
met mijn echtgenote Carine. Samen zorgen we vaak voor onze klein-
kinderen Aaron en Fleur. We houden van wandelen en af en toe een 
goed restaurant. Ook onze jaarlijkse reis zal niet ontbreken tijdens 
ons pensioen. Dat we alle-
maal kunnen genieten en 
gezond blijven, dat vind 
ik het allerbelangrijkste!” 
Carlos staat vijfde van 
links op de foto. ●

Liliane Mouton 
genoot van 
dankbare 
patiënten

In augustus 1978 begon Liliane Mouton haar loopbaan in campus 
sijsele op de toen nieuwe dienst chirurgie. Nadien werkte Liliane 
in het dagziekenhuis tot aan de verhuis naar de Ringlaan. “Ik heb 
steeds graag samengewerkt met mijn collega’s, heb enorm geno-
ten van de dankbaarheid van de patiënten en herinner mij vooral 
het familiale karakter van het ziekenhuis”, zegt Liliane. Bij de vraag 
wat Liliane allemaal van plan is om te doen in haar pensioen denkt 
ze vooral aan wandelen, fi etsen, turnen, voor de kleinkinderen zor-
gen én – heel belangrijk – “hopen dat we nog lang gezond mogen 
blijven”. Tot slot denkt Liliane er ook nog aan om enkele reizen te 
maken. Liliane staat rechts vooraan op de foto met enkele collega’s 
en dokter Decoo. ●

Christa Verstrynge 
kijkt uit naar 
brugpensioen
39 jaar dienst had Christa Ver-
strynge op haar teller staan 
toen ze half juni de deur van 
ZE23 achter zich dichttrok. 37 
jaar daarvan was ze aan de slag op interne in campus sijsele, de 
laatste 2 jaar op het kortverblijf en zelfs nog twee maand op ZE23 
in de nieuwbouw. “Ik ben wel blij dat ik hier nog even gewerkt heb, 
maar kijk nu toch wel uit naar mijn pensioen”, vertelt Christa, die 
op haar laatste dag met een mooi rood lint op een versierde dienst 
rondliep. De collega’s gaat ze wel missen, maar ze kijkt toch uit naar 
de vrijetijd voor fi etsen en kleine reisjes, maar vooral voor de vier 
kleinkinderen die haar kennen als een even hartelijke, zorgzame 
oma als wij haar als verpleegkundige hebben gekend. Op de foto 
staat ze centraal, met het rode lint, en met enkele collega’s. ●

Carine Callewaert kan nu weer naar de Club

Na 30 jaar zette Carine Callewaert een punt achter haar werk in AZ 
Alma. Ze startte bij de schoonmaak, verhuisde nadien naar de afwas 
maar iedereen zal haar vooral herinneren aan haar luide stem in het 
restaurant van campus sijsele, de laatste maanden ook nog in de 
nieuwbouw. Ze heeft graag in het ziekenhuis gewerkt, maar is blij 
dat er nu veel tijd vrij komt voor haar hobby’s (lezen, breien, haken) 
maar ook voor haar zes kleinkinderen, hier en in Zweden! Ze kan 
nu ook eens wat meer naar het Hoge Noorden afreizen. “En ik kan 

nu ook weer naar de 
Club, want ik moet 
geen rekening meer 
houden met week-
enddiensten”, zegt 
ze met haar blauw-
zwarte hart.   ●

  Brugpensioenen

jaar daarvan was ze aan de slag op interne in campus sijsele, de 

nu ook weer naar de 
Club, want ik moet 
geen rekening meer 
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Nadine Hertleer 
zal de kindjes 
(en de collega’s) 
missen

Nadine Hertleer startte 39 
jaar geleden op de dienst 
pediatrie en was gedu-
rende haar volledige loop-

baan aan de slag op deze afdeling. Nadine 
heeft in die tijd heel wat veranderingen meegemaakt, maar zegt ze: 
“ik heb mijn werk steeds graag gedaan, en ga toch vooral de col-
lega’s en de kindjes missen”. Nadine laat ons weten dat ze tevreden 
is dat ze in pensioen kan gaan, dit samen met haar echtgenoot. Zo 
kijkt ze alvast uit naar de zorg voor haar kleinkinderen, af en toe eens 
een fi etsvakantie in eigen land en daarnaast gaat Nadine ook graag 
wandelen. Op de foto staat ze derde van links, samen met enkele 
collega’s en dokter Verdonck. ●

Jeaninne Deloof haalt alvast haar 
elektrische fi ets van stal

Na meer dan 40 jaar gewerkt te hebben op materniteit kijkt Jeaninne 
Deloof met vol verlangen uit naar haar pensioen. “Ik heb met veel 

plezier mijn werk gedaan en zal zeker 
en vast mijn collega’s missen”, zegt ze. 
Maar Jeaninne zal zeker en vast niet 
stilzitten tijdens haar pensioen! Zo zal 
ze haar elektrische fi ets alvast rode-
ren met heel wat fi etstochtjes, kijkt ze 
reikhalzend uit naar de zorg voor haar 
kleinkinderen en - last but not least - 
zal ze heel wat tijd doorbrengen met 
haar moeder in het rust- en verzor-

gingstehuis. Verder wenst Jeaninne ook lid te worden van de vrou-
wenvereniging Femma. Jeaninne staat op de foto derde van links. ●

Erica De Pauw 
werkte 47 jaar in AZ 
Alma!
Erica De Pauw begon haar loop-
baan in AZ Alma in 1970 op de 
dienst materniteit. Nadien heeft 
Erica de dienst materniteit inge-
ruild voor de dienst pediatrie, 
waar ze als kinderverzorgster gewerkt heeft 
tot aan haar pensioen. Ze heeft haar werk steeds met plezier gedaan 
en zal zeker en vast de collega’s en kindjes missen. Erica laat ons ver-
der weten dat ze blij is dat ze de carrouseldagen en uiteindelijk ook 
de inhuizing in het nieuwbouwziekenhuis nog heeft meegemaakt. 
In haar pensioen zal de aandacht vooral gaan naar haar kinderen en 
kleinkinderen. Erica staat tweede van links op de foto. ●

Simonne Catteeuw kijkt uit 
naar haar reisplannen!

Simone Catteeuw begon haar loopbaan op 
1 juni 1979 op V-dienst 2 in Sijsele en ver-
huisde in 1995 naar de dienst Geriatrie. Si-
mone zal vooral Sijseelse periode en de vele 
collega’s missen. Maar nu is het tijd om te genieten en om naar haar 
favoriete bestemming te reizen: Italië. “Ik ben drie jaar geleden ook 
begonnen met het volgen van Spaanse les, wat handig van pas komt 
op de citytrips die ik wens te maken naar enkele Spaanse steden”, zegt 
Simone. Daarnaast zal Simone ook heel wat tijd besteden aan de zorg 
voor de kleinkinderen en het lezen van romans en detectives. Simone 
staat in het midden op de foto met de bloemenkrans. ●

Geboortes

Lynn Baert met haar zoontje 
Loic Gremmens. Lynn is 
medewerkster Magazijn & 
Distributie, Loic werd geboren 
op 6 april.

Amy Watelle met haar 
dochtertje Zoë Blondelle. 
Amy is diëtist, Zoë werd 

geboren op 15 april.

Personalia

Ilse Neyt en haar dochtertje 
Romy Van Vooren. Ilse 

werkt op het OK, Romy 
werd geboren op 4 juli.

waar ze als kinderverzorgster gewerkt heeft 

baan aan de slag op deze afdeling. Nadine 



Geen jobhopping
in AZ Alma
Tijdens de receptie voor jubilarissen en (brug)
gepensioneerden, voor het eerst in de foyer 
van het nieuwe ziekenhuis, werden 54 me-
dewerkers in de bloemetjes gezet. Zij waren 
ofwel net op pensioen, of telden 15, 25 of 
sommige zelfs 35 jaar op de teller! Algemeen 
directeur Rudy Maertens sprak zijn bewonde-
ring en dankbaarheid uit voor zoveel trouw aan 
dezelfde werkgever in een tijd dat jobhopping 
een modetrend is geworden. “Jullie bepalen 
mee het gezicht van AZ Alma, de patiënten of 
bezoekers vinden in jullie vertrouwde perso-
nen. Dat is belangrijk en ik wil jullie daar dan 
ook van harte voor bedanken”, klonk het. En 
nadien werd nog lang bijgepraat en geklonken! 
●
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