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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 - 
joba.marechal@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 laatste loodjes…
voorbereiding

3

In 2012, bij de eerstesteenlegging, klonk het 
nog: ‘2017? Binnen vijf jaar? Wiens hoofd 
gaat er dan pijn doen?’ En dan was er het 
zakagendaatje eind 2015 dat nog 500 dagen 
aankondigde, maar ook dan was men er ge-
rust in. Tot eind 2016 plots de aftelkalender 
met nog 100 dagen te gaan opdook…

de inhuizing is in alle geval goed voorbereid, het project route 
17 leidde in 2017 naar ringlaan 15 en verbond, net als route 66 
in amerika, oost met west. Op deze pagina een kleine selectie 
uit het vele voorafgaandelijke werk: magazijn en distributie vulde 
de kasten op de zorgeenheden in, de vrijwilligers werden weg-
wijs gemaakt in de nieuwbouw, tijdens de pilots speelden de 
directieleden graag ‘lijdend voorwerp’, de opleidingen gebeurden 
heel ingrijpend, de statusvergaderingen werden steeds druk bij-
gewoond, de hoofdverpleegkundigen kwamen elke donderdag 
samen en sommigen nemen het uittesten van een toestel voor 
het PV2-attest wel héél letterlijk… Hallo els, hallo Sofie…  ●

Algemeen directeur en dagelijks bestuurder 
Rudy Maertens kijkt met trots en blijdschap 
terug op de voorbije weken en maanden. De 
voorbereiding, de officiële opening, de ge-
zinsdag, de verhuis van beide campussen,… 
het was een drukke, intense periode maar 
ook een periode waar jarenlang was naar 
uitgekeken.

al een beetje bekomen?
rudy maertens: amper, want zoiets vraagt toch heel wat voor-
bereiding en inspanning. maar gelukkig hebben we ook wat kun-
nen genieten. Van een vlekkeloos verlopen officiële opening bij-
voorbeeld, maar ook van een zinderende gezinsdag en vooral van 
twee probleemloze verhuisdagen. Wat een perfecte organisatie 
was dat, zeg! men neemt vaak te pas en te onpas het woord ‘his-
torisch’ in de mond, maar hier mogen we dit adjectief toch wel 
even gebruiken, dacht ik.
De beide ministers bij Pascale naessens in de sofa waren 
alleszins lovend over ons nieuwe ziekenhuis, zo hoorden 
we tijdens de officiële opening.
rudy maertens: Ja, maar niet alleen de ministers. We kregen 
de voorbije weken echt honderden berichtjes, kaartjes, mails en 
persoonlijke gelukwensen over dit fraai project. Je ziet aan alles 
dat dit een goed doordacht en uitgebouwd ziekenhuis is. Ook de 
zeer ruime persbelangstelling bracht aZ alma op een positieve 
manier in beeld, en op onze Facebookpagina ontploft het bijna: op 
enkele weken tijd registreerden we 2.000 extra volgers. We zitten 
met onze bijna 5.000 volgers op een tweede plaats in Vlaanderen! 
maar we gaan niet op onze lauweren rusten, we moeten het nu 
ook waarmaken in het nieuwe ziekenhuis.

na de inhuizing waren er wel nog wat kinderziektes weg te 
werken?
rudy maertens: dat klopt, maar wat wil je? als je privé een woning 
optrekt, heb je maanden na de verhuis ook nog zaken die moeten 
op orde gebracht worden. Wij hebben hier bij wijze van spreken 500 
woningen gebouwd, dus het is verstaanbaar dat er nog mankemen-
ten zijn. maar geen van die losse eindjes waren levensbedreigend of 
stonden een kwalitatieve zorg voor de patiënten in de weg. daarover 
hebben we wel gewaakt. Bovendien werd die eerste weken na de 
inhuizing letterlijk dag en nacht gewerkt om alles op te lossen. We 
vragen echter nog wat begrip en geduld.
Ook de gezinsdag was een voltreffer met bijna 3.000 aanwe-
zigen en een ruim animatieaanbod.
rudy maertens: ik vond die gezinsdag minstens even belangrijk 
als de officiële opening. Het was voor onze artsen, medewerkers, 
vrijwilligers en hun gezin een laatste kans om nog eens een blik te 
werpen in het nog niet in gebruik zijnde ziekenhuis. er werd massaal 
gereageerd op deze ultieme uitnodiging en bovendien werd met top-
animatie, lekkere hapjes en veel drankjes een mooi feestje gebouwd. 
iedereen had dit moment dubbel en dik verdiend, en ik vond het 
belangrijk dat ook het gezin, dat zich nogal wat opofferingen heeft 
moeten getroosten bij de voorbereidingen van de verhuis, hier ook 
mee kon van genieten! met dit dubbeldikke almagazine kan men al-
les nog eens in woord en vooral beeld herbeleven!
en u maakte ook een nieuwe vriend op de gezinsdag, zoals 
blijkt op de foto?
rudy maertens (lacht): inderdaad, Bumba en ik zijn nu dikke 
vrienden! ●

Zinderend
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Rode loper
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AZ Alma rolt de rode loper uit 
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De officiële opening op 17 
maart 2017 gebeurde in stijl. 
Jarenlang was naar deze dag 
reikhalzend uitgekeken, kei-
hard was hier naartoe ge-
werkt. En dan was het zover: 
een rode loper werd uitgerold 
om tijdens het openingsweek-
end meer dan 3.000 gasten te 
verwelkomen.

Voor de officiële opening was het atrium 
fraai aangekleed en de meer dan 400 
genodigden verzamelden voor een wel-
komstkoffie rond de rode zitbanken. ie-
dere gast werd persoonlijk begroet door 
Hugo bulté, voorzitter van de raad van 
bestuur, en rudy maertens, algemeen 
directeur.

de toon was gezet, het feest kon begin-
nen…  ●



In de sofa
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In de sofa bij Pascale Naessens
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De academische zitting verveelde 
geen moment: de prominenten 
uit de politieke wereld (minister 
Jo Vandeurzen, minister-president 
Geert Bourgeois en burgemeester 
Koen Loete) en die van AZ Alma 
(voorzitter raad van bestuur Hugo 
Bulté, voorzitter medische raad 
dokter Danny Meire en algemeen 
directeur Rudy Maertens) mochten 
bij Pascale Naessens in de sofa 
voor een pittige babbel.

tussendoor zorgden de ‘huismuzikanten’ geert 
Faes, Petra Van Belleghem en Brigitte tytgadt 
voor gesmaakte muzikale intermezzi. Ook voor 
Pascale naessens was het een aangenaam 
weerzien, want ze was al gastvrouw in 2012 bij 
de eerstesteenlegging en in 2015 tijdens een 
artsensymposium.

door de ruime belangstelling werd de wand 
van het auditorium weggeschoven en kon de 
academische zitting ook vanuit de foyer wor-
den gevolgd, hetzij live, hetzij op een groot 
scherm. niemand hoefde ook maar één mo-
ment te missen…  ●

6
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AZ Alma doet 
een boekje open…
Tijdens de academische zitting werd ook het fraaie 
geschiedenisboek van AZ Alma voorgesteld. Sa-
mensteller Sophie Huysman (Artoria) mocht het 
bij Pascale Naessens in de sofa komen uitleggen. 

de eerste exemplaren van het boek werden door Hugo bulté en rudy 
maertens overhandigd aan de vertegenwoordigers van de congregaties 
Zusters Kindsheid Jesu en Zusters van liefde van Jm. deze congregaties 
lagen aan de basis van respectievelijk de Heilig Hartkliniek in eeklo en 
het elisabeth Ziekenhuis in Sijsele.

in het boek komt de geschiedenis 
van beide campussen ruim aan 
bod in woord en beeld, maar ook 
de nog prille geschiedenis van aZ 
alma wordt er uit de doeken ge-
daan. een mooie reeks beelden van 
het nieuwe ziekenhuis en van de 
mensen die erin werken sluiten het 
boek af. Opmerkelijk is ook dat de 
namen van alle bestuurders, art-
sen, medewerkers en vrijwilligers, 
die op 1 januari van 2017 bij aZ 
alma betrokken waren of er werk-
ten, in het boek zijn opgenomen.

Het boek kost 50 euro, maar artsen, medewerkers en vrijwilligers beta-
len de helft van de prijs. Het boek kan bekomen worden bij de dienst 
Pr & Communicatie. ●

Vier ‘steentjes’ voor
de ‘laatste steen’
Er kwam een beetje trekwerk aan te pas, maar uiteindelijk werd de ‘laatste steen’ van 
het nieuwe ziekenhuis onthuld. Dit gebeurde door een afvaardiging van de medewer-
kers van AZ Alma, een selectie die gemaakt werd op basis van hun… familienaam! 
U herkent ongetwijfeld eva Steen (zorggroepmanager), rita Vandersteene (team-
leidster schoonmaak), Sofie Van De Steene (diëtiste) en Stéphanie Van De Steene 
(laborante).
De ‘laatste steen’ is een ontwerp van kunstenares maud bekaert uit Brugge (‘Letters 
in Steen’), die in 2012 ook de ‘eerste steen’ maakte. Deze ‘eerste steen’ hangt links 
in het atrium, de ‘laatste steen’ rechts. Op de ‘laatste steen’ staat te lezen: ‘Laatste 
steen van AZ Alma, onthuld en ingezegend op 17-3-2017 door mgr. luc Van looy en 
gedragen door 120 artsen, 1.290 medewerkers en 175 vrijwilligers.’ ●

AZ Alma gaat
door het lint…
Noblesse oblige: bij een fraai gebouw hoort ook 
een fraai lintje dat door een fraai gezelschap 
moet worden doorgeknipt. 

en zo geschiedde: Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en gezin Jo Vandeurzen knipte het almarode lint door en werd 
daarbij graag geassisteerd door ondermeer Vlaams minister-presi-
dent Geert bourgeois, Vlaams minister Joke Schauvliege, gou-
verneur Jan briers en burgemeester koen loete. dokter Danny 
meire, rudy maertens en Hugo bulté waren namens aZ alma 
de glunderende toeschouwers.

de gouden schaar waarmee het knipwerk gebeurde, werd aan-
gereikt door mats Coene, een leerling van één van de almak-
lasjes. Hij werd geïnterviewd door Geert Faes en vertelde over 
het mooie verhuisfilmpje met lego-blokjes dat hij samen met zijn 
papa had gemaakt. de almaklasjes zijn kinderen uit de twee ba-
sisscholen in de Blakstraat (Sint-Jozef en het droomschip). Zij zaten 
in het eerste leerjaar toen de eerste steen werd gelegd en zijn 
meegegroeid met het ziekenhuis. ●
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Bisschop Luc Van Looy
zegent AZ Alma en kruisjes
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AZ Alma houdt vast aan tradities 
en waarden. We zijn een katholiek 
ziekenhuis en hebben dat ook la-
ten blijken bij de officiële opening 
van het gebouw. 

Bisschop van gent luc Van looy kwam naar 
het nieuwe ziekenhuis voor de inzegening er-
van. de bisschop zegende eerst het gebouw, 
nadien de gebedsruimte en uiteindelijk ook de 
kruisjes die in de patiëntenkamers en in de kan-
toren en lokalen zullen worden opgehangen.
de plechtige inzegening, met de hulp van de 
almaklasjes, werd mooi voorbereid door rita 
rondas en haar team. Het feit dat aZ alma 
deze traditie heeft aangehouden, kon op veel 
bijval rekenen. ●

10
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Klinken op een
gloednieuw ziekenhuis
Na de academische zitting mochten de aanwezigen op de 
officiële opening genieten van een aangename receptie die 
werd opgeluisterd door de vertrouwde muziekgroep MPEG van 
Geert Faes, Petra Van Belleghem en Michaël Van Belleghem. 
Nadien werd het muzikale roer overgenomen door onze muzi-
kale kok en dj Johan Van Houcke, die de goede sfeer er inhield 
tot in de late uurtjes.

geniet op deze en de volgende pagina’s mee van een mooi feest, dat een orgelpunt 
was van vele jaren voorbereiden, meedenken en bouwen, en dat een prima opwar-
mer was voor een spetterende gezinsdag twee dagen later. ●
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Zottigheid in de 
aorta zet de toon!
De bezoekers aan de gezinsdag kregen al bij 
aankomst, in de aorta, allerlei zotte toestan-
den te verwerken op de rode loper. Gekke per-
sonages, een wankele ambulance maar vooral 
veel leuke grappen zetten al meteen de toon 
voor wat binnen nog stond te wachten.

de gezinsdag was de ultieme kans voor onze artsen, medewerkers, vrij-
willigers en hun gezin om nog eens het nieuwe ziekenhuis te bezoeken 
vooraleer de eerste patiënten er waren gearriveerd. Op deze kans werd 
massaal ingegaan, want bijna 3.000 bezoekers lieten zich onderdom-
pelen in een heel gezellig sfeertje, met animatie voor jong en oud.  ●
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Het atrium, het kloppende 
hart van AZ Alma
de apotheose van de gezinsdag was zonder twijfel het optreden van de jongerenband ghost rockers. 
daarvoor liepen zowel het atrium, het kloppende hart van ons nieuwe ziekenhuis, als de verschillende 
loopbruggen goed vol om geen glimp te missen van dit muzikale vijftal.   ●
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Gezinsdag 
gaf vleugels
Het was gezellig keuvelen aan één van de 
vele tafeltjes of op de zitbanken in het res-
taurant en het atrium, met een hapje en een 
drankje, intussen genietend van de soms toch 
wel adembenemende animatie, zoals de stel-
tenlopers.

eén van de meest opvallende attracties op de gezinsdag waren 
toch wel de steltlopers die de grote ruimte in het atrium gebruikten 
om letterlijk en figuurlijk hun vleugels te spreiden, tot grote ver-
wondering en bewondering van de vele bezoekers. 

Ook cartoonist marc De roo uit maldegem zette zijn beste been-
tje voor en vereeuwigde iedereen die het wilde met enkele pen-
nentrekken in een leuke tekening. Heel wat medewerkers gingen 
op deze unieke kans in en deelden met veel plezier hun nieuwe 
portret. ●
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Kabouter Plop 
en Bumba maken 
dikke vriendjes
De peuters, kleuters en zelfs enkele volwassenen 
ontmoetten tijdens de gezinsdag één van hun ido-
len: de knalgele maar immer jolige Bumba en ook 
de enige, echte Kabouter Plop.

Beiden gingen wat graag met alle aZ alma-vriendjes op de foto, en soms 
was het wel eventjes wachten om erbij te geraken. maar alle geduld 
werd beloond. Plopperdeplopperdeplop: aZ alma staat er iedere keer 
weer op! ●
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Gekte breekt los bij Ghost Rockers
wim De Craene van Flexivent, het bureau dat samen met aZ alma het openingsweekend heeft georganiseerd, had ons verwittigd: als 
je ghost rockers boekt, zul je zeker scoren. maar je mag het niet op voorhand bekend maken, want dan is het hek van de dam.
Het bleef lang een goedbewaard geheim maar in de loop van de gezinsdag raakte toch bekend wie de verrassingsact zou worden. 
exclusief voor de kinderen (en mama’s en papa’s) kwam ghost rockers een live-concert van drie kwartier geven in het atrium. Van zodra 
bekend was wie er zou komen, vatten de grootste fans al post op de beste plaatsjes om toch maar niets van het optreden van hun idolen 
te moeten missen. de gehandtekende kaartjes gingen nadien als zoete broodjes van de hand. ●
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We deden op facebook een oproep: ‘laatste (werk-)dag op onze hui-
dige campussen als arts, medewerker of vrijwilliger? Post je selfies 
hier!’ en daar werd fantastisch op gereageerd! ●

Deze campus heeft 
voor altijd een plaats 
in ons hart
Op dinsdagavond 28 maart, de avond voor de verhuis van cam-
pus eeklo naar de nieuwbouw, werden de patiënten zoals elke 
avond wel te rusten gewenst en werd het bezoek afgerond. Na 
de klassieke mededeling, nam spoed- en begeleidingsverpleeg-
kundige isabel bekaert nog even het woord voor een beklij-
vende afscheidstekst, die zowel voor campus eeklo als voor cam-
pus sijsele kan tellen. We publiceren hieronder de integrale tekst, 
omdat die perfect past bij de vele tientallen “laatste keer”-foto’s 
die door jullie op onze Facebookpagina werden geplaatst en die 
we hier ook nog eens tonen.

“Dit is voor patiënten, bezoekers en medewerkers  
365 dagen per jaar om 20 u stipt: hetzelfde alledaagse 
leven in deze campus.
Vanavond is het een unieke avond want morgen gaan we 
samen naar de Ringlaan 15 . Daar wacht ons een ontvangst 
in een prachtig nieuw ziekenhuis. 
Alles maar dan ook alles is er nieuw. Van stoel tot meest 
technisch snufje. Behalve onze zorg voor u als patiënt . 

Vanavond mag ik, een verpleegkundige met heel wat jaren 
op de teller, jullie slaapwel komen wensen.
Maar niet zonder enkele gedachten aan dit ziekenhuis. 
In ons leven komen wij op plekken die we nooit zullen vergeten, 
niet willen vergeten omdat ze een plaats hebben in ons hart. 
Op onze diensten werd er gelachen en gehuild
Werden we verliefd en verwerkten we ons liefdesverdriet
Werden we dikker en dunner en meestal opnieuw weer dikker
Werden collega’s vrienden
Werden onze kinderen geboren
stierven onze vaders, onze moeders. 

Vreugde, verdriet en hoop vinden hier mekaar. 

Hier werd gepraat over ditjes en datjes
maar hier hebben we ook mensen ontmoet die diep in ons 
leven doordringen.
Ontmoetingen die onder je vel gaan zitten 
Hier hoorden we zoveel verhalen en we verzamelden zoveel 
beelden;
Daarom is het goed om vanavond even stil te staan .

Dus mijn beste collega’s en patiënten, jonge ouders... pak 
mekaar nog eens goed vast en bedenk dat het mooiste nu 
voor ons ligt. 
Morgen gaan hier de deuren dicht maar niet zonder de 
gedachte:

“Mooie momenten die moet je koesteren en van kop tot 
teen bekijken om ze vervolgens te bewaren bij je kostbaar-
ste bezit: je herinneringen“

We wensen jullie een vlotte verhuis naar het nieuwe 
ziekenhuis.
Dank jullie wel!” 



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 01/01/2017 t.e.m. 31/03/2017.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
01/01/2017 de CaluWe tamara datamanager kankerreg/teamleid
09/01/2017 de reu CindY medew. Keuken
09/01/2017 Van OOtegem JOeri medew. technische dienst 
09/01/2017 de BOitSelier SteFanie Verpleegkundige a2
09/01/2017 Berten HanS adm. mw beleidsinfomatie
16/01/2017 KerCKVOOrde liBBY Verpleegkundige a2
23/01/2017 Van de Walle CedriC medewerker iCt
01/02/2017 Van de WOeStYne Jana Verpleegkundige a2
01/02/2017 de Smet CarOlien Verpleegkundige a2
01/02/2017 VerHelle maXim Verpleegkundige a2
13/02/2017 BaeCKeland eVelien logistiek assistente
13/02/2017 Van mOOrHem naOmi logistiek assistente
13/02/2017 VYnCKe JOYCe medew.magazijn/distrib.
16/02/2017 deKiere CHarlOtte logistiek assistente
20/02/2017 CHalmet nataSJa Verpleegkundige a1
20/02/2017 gYSelS JuStine medew. Schoonmaak
20/02/2017 de Wilde tim Kinesist(e) reVa
20/02/2017 Van de Walle luCaS medew. Keuken
21/02/2017 de BaCKer nanCY medew. Keuken
27/02/2017 VandenBergHe JOHan Kinesist(e) revalidatiecentrum
01/03/2017 daVid CarOline Verpl. a1 OK
01/03/2017 SWanKaert KYra Verpl. a1 diagnose 4
06/03/2017 Van leeuWe Brenda ergotherapeut(e) Project pijn
06/03/2017 Van de Walle SaBrina Kinesist(e) reva
07/03/2017 VinCent daan medew.magazijn/distrib.
13/03/2017 YagOuBi niSSa logistiek assistente
20/03/2017 degrOOte Jana Verpleegkundige a2 geriatrie

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
05/03/2017 antHeuniS elKe logistiek assistente 
05/03/2017 Braet elKe Kinesitherapeut(e) reva
29/03/2017 de BaCKer Sandra Verpleegkundige a1 CCu/SCu
17/03/2017 de Bree PatriCia medew. Schoonmaak
05/03/2017 de Craene iSaBel Kinesitherapeut(e) reva
05/01/2017 de gendt inge labo Pathologische anatomie
01/01/2017 de meYer angeliQue Verpl. a1 gastro-enterologie
31/03/2017 de VuYSSere PeggY administratief medewerker
21/03/2017 HOmBle PHiliPPe teamleider catering
15/01/2017 laureYnS Pieter Verpleegk. a2 geriatrie
12/02/2017 lauriJSSen FrauKe Vroedvrouw materniteit
28/02/2017 muYlaert daVina med. secret. Orthopedie
31/03/2017 rOOS KeVin medew. Keuken
29/01/2017 Standaert tHOmaS Kinesitherapeut(e) reva
06/03/2017 Van damme JOYCe medew. inschrijv. en opname
12/03/2017 Van HulleBuSCH eVelien Verpleegk. a2 Chirurgie
22/02/2017 Van iren CarOlina margare Verpleegk. a1 Kritische zorg
02/02/2017 Van landegHem anOuCHKa medew. Schoonmaak 
31/03/2017 Van StYVendael JOanna logistiek assistente
31/03/2017 VerStrYnge Yentl Kinesitherapeut(e) reva
15/01/2017 VrOmanne CindY Verpleegk. a2 Chirurgie
12/02/2017 WalHOut Julie Verpleegk. a2 geriatrie

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN
06/01/2017 ewout zoontje van maenHOut lieSelOt (Chirurgie 3)
20/01/2017 Océan dochtertje van ingHelBreCHt CindY 
  (dienst kritische zorgen) (foto)
07/02/2017 mats zoontje van OOge JOKe (geriatrie 2)
26/03/2017 Owen zoontje van de muYnCK SOraYa (diagnose 4)
20/03/2017 Kobe zoontje van Van de WOeStYne SOFie (Soc. dienst)
14/03/2017 morena dochtertje van BauWenS VanitY (Ze 33)

Overlijdens
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP
02/02/2017 dirk denoo vader van denOO JOKe (Sp neuro)
05/01/2017 achiel Van Hulle vader van Van Hulle marC 
  (manager Pr & Communicatie)
02/01/2017 agnes mestdag moeder van Van lanCKer giSlain 
  (nucl. geneeskunde 2)
07/02/2017 Carlos Van Paemelen partner van Van Hulle rOSita 
  (schoonmaak)
11/01/2017 nelly de meyere moeder van de BaedtS SHeela 
  (mobiele equipe)
13/01/2017 Omer mattheeuws schoonvader van Van OOSt mieKe 
  (Operatiekwartier 2)
12/01/2017 Yvette Verschraegen moeder van FranS inge (geriatrie 4)
31/01/2017 Frans eugeen Verdonck vader van VerdOnCK lut (arts) & 
  schoonvader van maeYaert Jan (arts)
22/02/2017 marguérite george moeder van maeYaert Jan (arts) &   
  schoonmoeder van VerdOnCK lut  
  (arts)
03/02/2017 albert de Pauw vader  van de PauW niCOle 
  (Schoonmaak 1)
14/02/2017 Florina Christiaens moeder van Van CauWenBergHe
  ann  (med. beeldvorming 1)
13/02/2017 germaine roegis moeder van de BaetS marianne 
  (diagnose 3)
20/02/2017 maria-Kristina temmerman schoonmoeder van dePeStel 
  CHaËlle (recovery 2)
04/03/2017 emilienne deprez schoonmoeder van Van den 
  eeCKHOut geert (Operatiekwartier 1)
18/03/2017 rosa Claeys schoonmoeder van deClerCK 
  marleen (Sp neuro)
23/03/2017 Jenny Standaert schoonmoeder van geYSSenS 
  Carine (Zorgdata)

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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Cindy Inghelbrecht met haar man 
Dimitri Ramandt en dochtertje 

Océan. Cindy werkte op de dienst 
Kritische Zorgen in CS, Océan werd 
geboren op 20 januari 2017 en is 

het zusje van Louise.
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Caroline Audenaert (CE): monument 
van een hoofdverpleegkundige 

Bijna 40 jaar dienst had Caroline aude-
naert, hoofdverpleegkundige van het chi-
rurgisch dagziekenhuis in campus eeklo, 
op de teller staan toen ze luttele weken 
voor de verhuis naar de nieuwbouw een 
punt achter haar carrière bij aZ alma zet-
te. Het werd een bewogen laatste dag, 
bol van de verrassingen, maar vooral met 
heel veel dankbaarheid en warmte. Ca-
roline, die op 1 augustus 1977 op de C-
dienst startte, gaf ook een tijdje les aan 
de verpleegsterschool, hielp de geriatrie 

reorganiseren en werd begin 1988 eerst adjunct en al vrij snel hoofdverpleegkundige op 
C2. een paar jaar later smeet ze zich voor een nieuw project : het chirurgisch dagzieken-
huis, later aangevuld met chemotherapie, interne en pijnkliniek.

tijdens haar afscheidsreceptie omschreef verpleegkundig en paramedisch directeur an-
nabell Verhaegen haar terecht als ‘een monument van een hoofdverpleegkundige’, met 
een klein hartje voor oncologie en de oncologische patiënten. tot op de laatste dag heeft 
Caroline zich ingezet om de collega’s van haar dienst voor te bereiden op de inhuizing in 
het nieuwe ziekenhuis en om deborah de Paepe, haar opvolgster, een vlotte overdracht 
te geven.

Ook naast het werk zette Caroline zich in 
voor tal van initiatieven : de deelname aan 
levensloop in aalter, het organiseren van 
etentjes, het mee uitstippelen van de jaar-
lijkse fietstocht voor kaderleden,… Het zal 
allemaal node gemist worden.

nu is er volop tijd voor een reisje, dessertjes 
maken, voor de kleinkinderen zorgen, mis-
schien zelfs iets met basketbal (Carolines fa-
voriete sport), samen met Frank, waarmee 
ze op de foto staat. ●

Marleen Verhovert (CE) 
vertrekt naar Spanje
Op drie maanden na heb ik 40 jaar 
in aZ alma gewerkt. Samen met 
marleen Stegher en Caroline aude-
naert heb ik alle artsen die nu in het 
ziekenhuis werken, weten starten!’ 

vertelt marleen Verhovert (dag 2). ‘ik heb geen minuut tegen 
mijn zin gewerkt.’ marleen werkte 12 jaar op pediatrie, 16 jaar 
orthopedie en bijna 12 jaar in het chirurgisch dagziekenhuis. ‘ik 
wens mijn collega’s een goede start in het nieuwe ziekenhuis en 
veel voldoening uit hun werk.’ Wat het pensioen haar brengt ? ‘ik 
verveel me nooit, ik wil graag een keramiekcursus volgen. maar 
boven alles hou ik van de zon, de zomer, de natuur, de seizoenen. 
ik heb mijn ticket geboekt naar Spanje, maar ik weet nog niet 
wanneer ik terugkom!’ Op de foto staat marleen derde van links. ●

Lut Van de Caveye (CS):
bijna 40 jaar nostalgie 
net geen 40 jaar werkte lut Van de Ca-
veye op C3 in campus sijsele. Ze stopte 
met werken vlak voor de verhuis en dat 
raakte haar: ‘Zeker ook die filmpjes op 
facebook! die maakten me eigenlijk nog 
emotioneler dan mijn laatste werkdag. 
dat ik daar veertig jaar lang gelopen heb in dat gebouw, de 
nostalgie! ik zal mijn collega’s het meeste missen. de laatste 
weekends dat we als team samenwerkten, maakten we telkens 
een foto in een ander thema. de laatste foto is er één waarbij 
we elk onze eigen weg gaan, de collega’s naar de ringlaan en 
ik naar mijn brugpensioen!’  Op de foto zit lut links vooraan. ●

Katrien De Meyer (CS) vindt 
het ZALIG 

katrien De meyer werkte 39 jaar als ver-
pleegkundige op C1 in campus sijsele : ‘Chri-
rurgie was écht mijn ding. de patiënt komt 
binnen voor een ingreep, we zien ze herstel-
len en als ze naar huis gaan, zijn ze genezen. 
mijn pensioen brengt voor mij vooral dat ik 
kan genieten van álles: poetsen, koken, lezen, 
geen vroeg- of laatdiensten meer, ik kan nu 

tv-programma’s volgen. ik kan alles doen wat ik graag 
doe. ik zorg elke week voor onze twee kleinkinderen en ook dan ge-
niet ik van samen te puzzelen op de grond. Wat vandaag niet past, 
gebeurt morgen wel. Schrijf maar dat het Zalig is in drukkerletters ! 
ik wens mijn collega’s veel succes toe in het nieuwe ziekenhuis, dat 
ze snel de weg vinden, dat ze zich thuis voelen en dat ze werken 
met hart en ziel!’ ●

Magda Van Hoydonck (CS): 
nog geen seconde verveeld

25 jaar werkte magda Van Hoydonck in 
aZ alma, waarvan 23 als nachtverpleeg-
kundige op spoed/iZ. ‘nu ik met pensioen 
ben, valt die aanpassing aan het gewone ritme best wel mee’, 
lacht magda. ‘ik schakelde destijds over naar de nacht om meer 
thuis te zijn voor de kinderen, maar eens ik het ritme te pak-
ken had, heb ik het aangehouden.’ nu een nieuwe episode 
in haar leven is aangebroken, heeft ze zich nog geen seconde 
verveeld : tuinieren, sport, meer reizen… het staat allemaal op 
haar agenda. de verhuis naar de nieuwbouw heeft ze net niet 
meer meegemaakt en dat vindt ze enerzijds jammer (‘ik was 
wel benieuwd’) maar anderzijds is ze ook blij dat het zo gelo-
pen is (‘al die veranderingen’). Op de foto staat ze naast hoofd-
verpleegkundige Kurt Sercu. ●

Dina Lippens (CS) blijft met 
voetjes op de grond

Dina lippens heeft een mooi parcours afgelegd bij 
aZ alma in campus sijsele: in 38 jaar was ze aan de 
slag op de V-dienst, geriatrie en SP3. Ze heeft een 
beetje spijt dat ze nog net de verhuis heeft gemist : ‘ik had nog een korte periode in 
het nieuwe ziekenhuis willen werken, je krijgt maar één keer in je leven de kans om zoiets 
mee te maken. maar ook op pensioen gaan is een uniek gebeuren in een mensenleven. nu 
heb ik tijd voor de kookles, ik heb een moestuin opgestart en ik heb een lijstje met musea en 
tentoonstellingen die ik wil bezoeken. reizen zit er ook in, maar niet te ver hé, want ik durf 
niet vliegen…’ dina kijkt ook uit naar het eerste kleinkind dat op komst is en dat wellicht bij 
oma altijd welkom zal zijn. Op de foto staat dina tweede van rechts. ●

Katrien Timmerman 
(CS) kijkt uit naar 
de vele uitstapjes

net geen 39 jaar werkte katrien Tim-
merman bij aZ alma als verpleegkundige. in juli 1978 startte ze 
in het toenmalige elisabeth ziekenhuis op de V-dienst (verlengde 
hospitalisatie). deze dienst werd gesloten en omgevormd tot g3, 
waar Katrien de afgelopen 20 jaar aan de slag was. nu ze in brug-
pensioen gaat maakt Katrien volop tijd voor de twee kleinkinderen 
en gaat ze regelmatig langs bij haar ouders. Op het vlak van vrije 
tijd zal ze heel wat fietsen, wandelen en uitstapjes maken met de 
trein. Wel vindt ze het jammer dat ze het nieuwbouwziekenhuis 
niet meer zal meemaken, maar zegt Katrien: ‘uiteindelijk heb ik 
een heel mooie periode gehad in sijsele, met toffe collega’s waar 
ik een goede band mee heb’. Op de foto staat ze centraal met een 
heel leuk schortje aan.’ ●

Annette Dupercyn (CE) gaf 
een bijzonder feest op een 
bijzondere datum

17 maart ’17 was niet alleen de officiële opening van het nieuwe 
ziekenhuis, maar ook de dag dat annette Dupercyn (schoonmaak) 
de deuren van campus eeklo definitief achter zich toetrok. ‘deze da-
tum betekent voor mij een heel mooie afronding van mijn werk, ik 
vind het goed getimed !’ lacht annette. ‘27 jaar lang heb ik mijn werk 
doodgraag gedaan. ik ben begonnen toen er nog nonnen waren, 
daarna werkte ik onder an, daarna Veerle, Suzy en nu eva. in plaats 
van een groot pensioenfeest hou ik liever een receptie voor mijn col-
lega’s en binnenkort gaan we op reis naar tenerife! ik kijk er naar uit 
om te reizen, ook afrika is al geboekt! de zon, en verder doen wat we 
willen zoals thuis. alles mag, niets moet ! mijn man waarschuwde me 
al: ‘moatje, gedraag u niet gelijk een gepensioneerde, hé, niet altijd 
van nee zeggen’. Wel, vanaf nu zeg ik altijd ja!’ ●

  Brugpensioenen  Brugpensioenen Welkom aan 
twee nieuwe 
artsen

Op 1 mei ging dokter mies 
Crivits, arts-specialist in 
de anesthesie-intensieve 
zorgen als vast staflid van 
start in AZ Alma. Ze was 
tot voor kort aan de slag in 
het Wilhelminaziekenhuis 
in Utrecht, waar ze zich 
verdiepte in de pediatrische en 
obstetrische anesthesie.

Eveneens op 1 mei ging ook 
dokter Tom Jacobs, arts-
specialist in de anesthesie en 
reanimatie aan het werk in AZ 
Alma. Dokter Jacobs werkte 
sinds 2002 op de dienst 
Anesthesie van UZ Gent. 

De raad van bestuur en het 
directiecomité wensen zowel 
dokter Crivits als dokter 
Jacobs alle succes toe bij het 
vervullen van hun medische 
opdracht in AZ Alma.
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Op woensdag 29 maart 2017 
om 6u30 ging de spoedge-
vallendienst in het nieuwe 
ziekenhuis open en startte de 
verhuis van campus eeklo naar 
de Ringlaan. Honderden men-
sen waren die dag in het ge-
touw om de grootste verhuis-
operatie ooit in de regio tot 
een goed einde te brengen.

Ook de diensten van het rode Kruis Vlaan-
deren, de politie van de zone meetjesland 
Centrum, het ziekenvervoersbedrijf VZm 
en zelfs de ambulance van uZ gent (voor 
ons premature patiëntjes) waren paraat. 
●
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Ook de week daarop, bij de verhuis van de patiënten van campus 
sijsele, werd dezelfde inzet bij dezelfde mensen genoteerd. Het 
werd eveneens een topdag want de verhuis verliep vlekkeloos. 
Bij aankomst ontvingen alle patiënten, artsen en medewerkers 
die de verhuis mee gestalte gaven, een unieke sleutelhanger 
met een afbeelding van de nieuwbouw. 
Zowel bij de verhuis van campus eeklo als die van campus sijsele 
was de persbelangstelling massaal: zowel nationale als regio-
nale reporters zakten naar eeklo en Sijsele af om verslag uit te 
brengen, met mensen van aZ alma te praten, zelfs patiënten te 
interviewen. de verhuis van aZ alma haalde het nieuws van Vtm 
en van eén, maar ook op radio 1, radio 2 en in alle regionale 
dag- en weekbladen was de inhuizing voorpaginanieuws. ●



“De laatste trekt de deur
achter zich dicht!”
Bij de verhuis van de oude campussen in Eeklo en Sijsele 
naar de nieuwbouw aan de Ringlaan hebben we dat echt 
wel letterlijk genomen: in campus eeklo trokken marleen 
Schoonackers (dienst inschrijvingen) en erica Caboor 
(pediatrie) na 47 jaar dienst als laatste de deur dicht; in 
campus sijsele was Christine De Schuyter (keuken) met 
46 jaar dienst de medewerkster met de meeste jaren op 
de teller. Onze huiskabouter heette hen en die ruim 1.500 
andere artsen, medewerkers en vrijwilligers alvast hartelijk 
welkom in het nieuwe AZ Alma. ●


