
gazine
JAARGANG 10 | NUMMER 1 | WINTEREDITIE 2017

Borstkankerpatiënte
vertelt over goede zorgen 
bij AZ Alma!  p 4-5-6

3
Klaar voor 
de verhuis!?

7
Hou zelf uw 
opleidingstraject bij

8 
Fotocollage 
van Sintbezoek

Driemaandelijks personeelsblad voor alle artsen, 
medewerkers en vrijwilligers van AZ Alma.



Algemeen directeur Rudy Maertens blikt te-
vreden terug op 2016, maar hij laat er geen 
gras over groeien. We gaan recht vooruit naar 
de inhuizing.

Rudy Maertens: ‘Ik wil iedereen oprecht bedanken voor het afgelo-
pen jaar. Voorbeelden wil ik eigenlijk niet noemen want ik vind dat 
iedereen echt eens in de kijker mag staan met de inspanningen en 
successen die zij realiseerden. We hebben het afgelopen jaar onge-
looflijk hard en veel gewerkt.’

Echt geen enkel voorbeeld?
Rudy Maertens: ‘Misschien twee realisaties, van op het einde van 
2016. AZ Alma behaalde terecht haar erkenning als satelliet borstkli-
niek. Lees zeker ook de getuigenis van een patiënte hierover in deze 
editie. En we haalden ook een Belfius project binnen waarmee we 
in het ‘kom-op-tegen-kanker’-bos achter ons nieuwbouwziekenhuis 
een loopparcours zullen aanleggen. Op het einde van het jaar zag ik 
op facebook dat de laatste Kerst op onze huidige campussen mooi 
en sereen gevierd werd! We stevenen nu af op wat voor de meesten 
van ons een ‘once-in-a-lifetime’ gebeurtenis is: verhuizen naar een 
spiksplinternieuw ziekenhuis. We gaan in rechte lijn vooruit en ik tel 
nu meer dan ooit af!’

U bedoelt de aftelkalender?
Rudy Maertens: ‘Inderdaad! De aftelkalender hangt ook bij mij op 

mijn bureau. Of zal ik het eerder de stresskalender noemen? Kijk, 
waar we nu naartoe gaan is een gebeurtenis die de meesten van 
ons écht maar één keer in hun leven meemaken. We hebben elkaar 
nodig om deze verhuis te realiseren. Doorheen de drukte en stress 
om alles rond te krijgen, wil ik iedereen oproepen om mild te zijn 
voor elkaar. Uiteraard moeten we streng zijn waar het moet. Maar 
tegelijk wil ik dat er begrip is, dat we allemaal op een respectvolle 
manier communiceren. Samen zal het lukken en samen zullen we 
fier zijn dat we dit huzarenwerk gerealiseerd hebben. Ik ben er zeker 
van dat onze artsen, medewerkers en vrijwilligers zich in de komen-
de weken desnoods met bloed, zweet en tranen zullen engageren 
om een veilige inhuizing te kunnen realiseren. Laat ons nu dus ook 
voor elkaar zorgen met een hart, want alleen met teamwork zal 
het lukken.’ 

Ondertussen kwamen ook de directies van andere zieken-
huizen een kijkje nemen in het nieuwe ziekenhuis?
Rudy Maertens: ‘Ja, de collega’s waren natuurlijk allemaal ongeloof-
lijk nieuwsgierig om ons bouwproject te bezichtigen nu we reeds zo 
ver gevorderd zijn. Hun woorden waren stuk voor stuk erg lovend. 
Ik zou zeggen, kijk zelf maar naar de foto hierboven om te weten 
wat ze ervan vonden, maar ik denk dat ze ons ziekenhuis een warm 
hart toe dragen.’ 

Bedankt voor dit gesprek!
Rudy Maertens: ‘Wacht even, ik vergat nog het belangrijkste! Ik wens 
al onze artsen, medewerkers en vrijwilligers een gezond en geluk-
kig 2017 toe, met uiteraard ook een grote portie werkvreugde!’ ●

Met teamwork zal het lukken!
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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 (campus eeklo of campus 
sijsele) of marc.vanhulle@azalma.be - 
joba.marechal@azalma.be of 
tel. 050 72 83 32 - 050 72 84 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 verhuis!

Alles wat u altijd had willen weten  
maar nog nooit hebt durven vragen over…
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De verhuis naar het nieuwbouwziekenhuis 
nadert met rasse schreden. Het eigenlijke 
verhuismoment wordt momenteel tot in de 
puntjes voorbereid en in dit artikel lichten 
we al een belangrijke tip van de sluier op 
over hoe we hierbij te werk zullen gaan.

De verhuisdata
De patiënten van campus eeklo verhuizen als eerste naar de 
nieuwbouw en wel op woensdag 29 maart 2017. Daags nadien 
verhuist de polikliniek van campus eeklo.
De patiënten van campus sijsele verhuizen een week later, op 
woensdag 5 april 2017, maar de dag daarvoor komt een deel van 
de polikliniek van campus sijsele al over. Een belangrijk deel blijft 
nog in Sijsele omdat er een uitgebreide polikliniek blijft.

De start van de verhuis
Op woensdag 29 maart om 6.30 uur gaat in het nieuwbouw-
ziekenhuis onze spoedgevallenafdeling open en vanaf dan wordt 
alle spoedeisende hulp ook in het nieuwe ziekenhuis geleverd, en 
niet meer in de spoed in de ‘oude’ campus eeklo.
Op hetzelfde moment, om 6.30 uur, vertrekt een ambulance met 
de eerste patiënt van de huidige campus eeklo naar het nieuw-
bouwziekenhuis. Een week later, op 5 april, is dit tijdstip ook het 
startschot van de verhuis van patiënten uit de huidige campus 
sijsele.

Organisatie van de verhuis
Voor de verhuis van de patiënten staan voor campus eeklo  
12 ambulances en 2 mini-busjes klaar. Voor campus sijsele  
zullen dat 15 ambulances en 2 mini-busjes zijn, omdat de afstand 
groter is.
Het is de bedoeling om iedere 5 minuten een ambulance met een 
patiënt te laten vertrekken in de oude campus richting nieuw-
bouwziekenhuis. AZ Alma wil in de week voor de verhuisdata 
het aantal patiënten afbouwen, zodat per campus maximum 150 
patiënten moeten worden overgebracht. Met dat aantal zou de 
verhuis zowel op 29 maart als op 5 april rond 17 uur moeten zijn 
afgerond.
Elke patiënt wordt vergezeld van een personeelslid tijdens het 
transport. Dat personeelslid komt nadien met een lege ambu-
lance terug naar de oude campus. Enkel bij baby’s, kinderen en 
palliatieve patiënten wordt toegestaan dat ook familie vergezelt.

Medewerking Rode Kruis en politie 
De verhuis van de patiënten gebeurt in nauwe samenwerking 
met het Rode Kruis en met de politie van de Zone Meetjesland 
Centrum. Zo wordt elke kritische patiënt tijdens het transport be-
geleid door een politie-escorte, zodat er geen tijd verloren wordt. 
De politie stippelde samen met AZ Alma ook het te volgen traject 
uit en zal op elk kruispunt aanwezig zijn om een vlot verkeer in 
goede banen te leiden.

Traject van de verhuis Eeklo
Het verhuistraject voor de patiënten van campus eeklo is als volgt: 
vertrek aan spoed huidige campus eeklo, Moeie, Korte Moeie, 
Mandeweegsken, Raverschootstraat, Galgenstraat en Blakstraat 
tot aan de spoedgevallendienst van het nieuwe AZ Alma. De te-
rugkeer is via Blakstraat, Galgenstraat, Raverschootstraat (tot aan 
rotonde Koning Albertstraat), Tieltsesteenweg en dan via terrein 
Sint-Elisabeth naar de huidige spoedgevallendienst. De volledige 
route wordt parkeervrij gemaakt en de verhuis wordt op de mid-
dag even stilgelegd bij het einde van de schooltijd voor de scho-
len in de Blakstraat.

Traject van de verhuis Sijsele
Het verhuistraject voor de patiënten van campus sijsele is als 
volgt: vertrek aan spoed huidige campus sijsele, Gentse Steen-
weg (Sijsele), Kronekalseide (Maldegem), Brugse Steenweg (Mal-
degem), via rotonde naar Koning Albertlaan (Maldegem), Expres-
weg E34 tot aan afrit Eeklo (Teut), Ringlaan en via de nieuwe 
rotonde op het domein AZ Alma naar de nieuwe spoedgevallen-
dienst. De terugkeer gaat langs dezelfde weg. Op aanraden van 
de politie wordt gekozen voor een traject langs de Expresweg, 
omdat op het moment van de verhuis in Maldegem/Adegem 
werken uitgevoerd worden op de N9, wat voor verkeershinder en 
opstoppingen zou kunnen zorgen.

Vragen?
Eén adres: route17@azalma.be! ●



Ons ziekenhuis heeft offici-
eel de erkenning ontvangen 
voor het gespecialiseerd on-
cologisch zorgprogramma 
voor borstkanker. Dit bete-
kent dat het werk van meer 
dan twee jaar beloond werd 
en dat we nu officieel een 
satelliet borstkliniek zijn. 

Dokter Christine Colmant, arts-specialist 
in de gynaecologie: “Als satelliet borst-
kliniek bieden we, naast de vanzelfspre-
kende medische behandeling, ook ver-
pleegkundige, sociale en psychologische 
zorg. Dit betekent dat onze patiënten zeer 
breed ondersteund worden. En het grote 
voordeel voor de patiënt is dat ze naast 
de behandelende arts, één aanspreekpunt 
hebben.” In AZ Alma is dat borstverpleeg-
kundige Ellen Verhaegen. Zij fungeert als 
brugfunctie tussen patiënt, behandelende 
arts-specialist en de huisarts. Voor de pa-
tiënt betekent zij de rode draad doorheen 
het proces van diagnose en behandeling 

in AZ Alma.’ Wat dat precies betekent voor 
onze patiënten? Daarvoor laten we graag 
An aan het woord. 

De diagnose
An Boterman is 36 jaar, mama van Stan 
(bijna 1), leerkracht Wiskunde en woont in 
Waarschoot. An: ‘Ik ontdekte een knobbel-
tje in mijn borst. Maar omdat ik zwanger 
was, stond ik er niet echt bij stil. Een cyste, 
of wat melkklieren, ik maakte me er echt 
geen zorgen over. Mijn zoontje Stan is vo-
rig jaar (januari 2016) geboren en ik heb 
hem vijf maanden probleemloos borstvoe-
ding gegeven. Toch spoorden mijn man 
en mijn ouders me aan om dit knobbeltje 
te laten onderzoeken. Wat een geluk dat 
ik naar hen geluisterd heb! Mijn gynae-
coloog, dokter Karl Brack, verwees me 
door naar de radioloog voor een echo van 
mijn borst. En wat ik me absoluut niet kon 
voorstellen gebeurde toch. Dokter Brack 
vertelde me dat ik meteen moest langs 
komen omdat er toch iets niet klopte. De 
uitslag van de echo bleek ‘afwijkend’. Dat 
was 2 juli. Hij regelde voor mij de dag 
daarna al meteen een reeks afspraken in 
AZ Alma voor verder onderzoek, waaron-
der een punctie. En inderdaad, ’s avonds, 3 

juli, kreeg ik de bevestiging dat het knob-
beltje kwaadaardig was. De artsen waren 
gealarmeerd door de aard van de cellen, 
die bleek ernstig en zeer agressief te zijn. 
Op 5 juli onderging ik meteen een borst-
sparende operatie, uitgevoerd door dokter 
Brack, en werd de knobbel verwijderd. Ik 
was versteld van de snelheid waarmee er 
gereageerd werd. Dat vond ik echt onge-
looflijk en ik heb er alleen maar lof voor. 
Na de operatie werd ik doorverwezen 
naar dokter Muriel Thienpont, oncologe, 
voor de behandeling.’

De behandeling
An: ‘De cellen uit mijn borst werden on-
derzocht en vervolgens kon dokter Thien-
pont bepalen waaruit mijn behandeling 
precies zou bestaan. Zij heeft met mij alle 
mogelijkheden besproken, zodat ik wist 
waar ik aan toe was. Dokter Thienpont 
benoemt de dingen zoals ze zijn, en ik 
wist dus heel helder en duidelijk waar ik 
voor stond. Ook al wist ik natuurlijk niet 
écht wat me te wachten stond, door de 
openheid waarmee in AZ Alma gesproken 
wordt over borstkanker en door de uitge-
breide info die ik kreeg, vond ik de moed 
om vooruit te gaan.’ 

Patiënte getuigt: 

‘Erkenning satelliet borstkliniek voor 
AZ Alma is écht meer dan terecht!’ 
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An Boterman en oncoloog dokter Muriel Thienpont
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Zorgprogramma voor borstkanker

De behandeling van de oncologische patiënt gebeurt in inte-
grale oncologische zorgprogramma’s waarvoor het Agentschap 
Zorg en Gezondheid erkenningen geeft. De erkenning voor het 
zorgprogramma voor oncologische basiszorg werd voor cam-
pus sijsele herbevestigd. In campus eeklo werd de erkenning 
uitgebreid naar het zorgprogramma voor gespecialiseerde 
oncologie. AZ Alma voldoet ondertussen ook voor de erken-
ning van het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor 
borstkanker en is nu offi cieel een satelliet borstkliniek. 

Satelliet borstkliniek

Dokter Thienpont: ‘We zijn erkend als satelliet borstkliniek van 
het coördinerend borstcentrum in AZ Sint-Lucas Gent: we heb-
ben twee borstchirurgen, dokter Christine Colmant en dokter 
Karl Brack, een arts-specialist in de oncologie (dokter Muriel 
Thienpont), radiologen gespecialiseerd in mammografi e (dok-
ter Danny Meire, dokter Filip Mels, dokter Luc Roussel en dok-
ter Marc Vanfl eteren), anatomo pathologen (Prof. Dokter Clau-
de Cuvelier, dokter Alexandra De Potter en dokter Lucrèce Van 
Kerckvoorde), plastisch chirurg (dokter Wim De Kerpel), een 
arts-specialist in de nucleaire geneeskunde (dokter Eric Obrie) 
en radiotherapeut dokter Ilse Vanhoutte van het AZ Sint-Lucas 
Gent, waarmee we nauw samenwerken. AZ Sint-Lucas Gent 
neemt een coördinerende rol op en AZ Alma fungeert als sa-
telliet borstkliniek.’

Borstverpleegkundige

Ellen Verhaegen: “Je merkt het in het verhaal van An, we 
organiseren de zorg zo persoonlijk mogelijk. En ik doe mijn 
werk met heel mijn hart! Ik ben inderdaad de rode draad of 
de houvast voor de patiënt. Van contacten met het OK, de 
anesthesist, de radioloog, de plastische chirurg tot afspraken 
maken met de schoonheidsspecialiste, de sociale dienst,… 
ik regel het allemaal. Daarnaast ben ik ook de brugpersoon 
met de onco-diëtist, de onco-psychologe, de onco-revalida-
tie, pastorale werkers en ja, soms ook met de collega’s van 
het palliatief team. Ik ben degene die de patiënten wegwijs 
maak doorheen het traject, stap voor stap. Daarnaast ben ik 
ook aanspreekpunt voor de extramurale zorgverleners zoals 
de huisarts, de thuisondersteunende diensten en de mantel-
zorgers van de patiënt.”

Dokter Thienpont: “Oncologie is een specifi eke problematiek 
waar zoveel disciplines aan te pas komen rond 1 patiënt. Mul-
tidisciplinair werken geeft onze patiënten een enorme kwali-
teit van zorg.”  ●

Multidisciplinaire 
ondersteuning
An: ‘De ondersteuning hier is ongeloofl ijk. 
Ik had mijn vraag nog niet geformuleerd 
of Ellen Verhaegen, de borstverpleegkun-
dige, had al een antwoord gegeven! Ik 
heb ook veel gehad aan de psychologe, 
de kinesitherapeut, de diëtiste en alle 
medewerkers hier op de dagkliniek. En al-
lemaal gaven ze meteen duidelijkheid. En 
dat is zoveel waard als je zo ziek bent. ‘

Doe wat de dokter zegt 
An: ‘Dokter Thienpont had mij gezegd dat 
ik zeker weten last zou hebben van bij-
werkingen. Maar ze vertelde er meteen 
bij dat ik daar niet van hoef af te zien. 
Voor élke kwaal is er een oplossing, zei 
ze. Wel, dat is écht zo. Maar je moet de 

dokter of de borstverpleegkundige bellen. 
Als je doet wat de dokter zegt, dan lukt 
dat ook!’

‘Ik heb alles gedaan wat ze in het zieken-
huis hier hebben aangeraden. En daar-
door kreeg ik moed. Ik mag ziek zijn, ik 
mag rusten, ik hoef me geen zorgen te 
maken over mijn huishouden, over was 
en plas en strijk. Want ik moét uit han-
den kunnen geven en loslaten en zonder 
schuldgevoel dingen voor mij laten doen. 
Ik kan niet anders dan nu de tijd haar 
werk laten doen om te herstellen. Losla-
ten is het sleutelwoord. Ja, leren loslaten 
en geduld hebben, dat is de levensles die 
ik van mijn borstkanker geleerd heb. Let 
op, het is geen plezierreisje. Ik wens het 
niemand toe, echt niemand. Maar als het 

dan toch gebeurt, dan raad ik iedereen 
aan om voor de diagnose en behande-
ling van borstkanker naar AZ Alma komen. 
Want wat de artsen en verpleegkundigen 
en alle andere medewerkers hier voor mij 
gedaan hebben, dat is écht top.’ 

Zorg met een hart
An: ‘Tijdens mijn behandeling is het vaak 
zwaar om voor mijn zoontje Stan te zor-
gen. Maar ook hier schakel ik hulp in. Ik 
ben zo dankbaar voor mijn man en mijn 
ouders. Stan is een vrolijk en lief ventje, 
en ik ben blij dat ik toch al terug mag til-
len, want na mijn operatie was hij nog 
maar zes maanden en toen mocht ik hem 
wekenlang niet dragen. Maar dat is geluk-
kig achter de rug. Stan werd begin januari 
1 jaar! Ik had kort voordien net chemo en 

Het MOC-team van AZ Alma bestaat onder meer uit dokter Lucrèce Van Kerckvoorde 
(pathologische anatomie), dokter Karl Brack (gynaecologie), Ellen Verhaegen 
(borstverpleegkundige), dokter Muriel Thienpont (oncologie), dokter Christine 
Colmant (gynaecologie) en Silvian Leroux (diensthoofd sociale dienst).

lees verder p 6



epo gekregen waardoor ik extra energie 
had om hem een verjaardagskroon te 
maken. We hebben er een echt feest van 
gemaakt. Want ik ben dankbaar voor elke 
dag die ik krijg.’

‘Ik word heel goed ondersteund door ie-
dereen hier in het ziekenhuis en dankzij 
die ‘zorg met een hart’ vind ik de moed, 
de courage om ervoor te gaan. Die borst-
kanker overwinnen, dat zou me wel luk-
ken, dacht ik in de zomer. En ik denk het 
nu nog steeds! Ik heb nog vier weken 
chemo te gaan, daarna start de radiothe-
rapie. Dat is jammer genoeg in Gent, want 
eigenlijk ben ik voor mijn behandeling het 
liefste hier, op de dagkliniek in AZ Alma.’  
●

N
ie

uw
s

6

Ook in de 
polikliniek
in Sijsele

Dokter Christine Colmant: ‘1 op de 
8 vrouwen wordt geconfronteerd 
met borstkanker. De behandeling 
mag echt niet onderschat worden. 
Patiënten moeten vaak heel wat 
jaren gevolgd worden. Daarom 
vind ik het belangrijk dat onze pa-
tiënten niet te ver van huis kun-
nen behandeld worden. En dat 
geldt zowel preventief als cura-
tief. In het nieuwbouwziekenhuis 
zal de basiszorg verder doorgaan. 
In de polikliniek in Sijsele zal een 
Multidisciplinaire Consultatie On-
cologische Gynaecologie worden 
opgestart.’

Matthias De Vusser  
is ergocoach
AZ Alma heeft sinds begin november 

een ergocoach. Deze taak wordt vervuld 

door Matthias De Vusser, al sinds 2010 

aan de slag op de revalidatieafdeling in 

campus eeklo en eigenlijk steeds met 

oog voor ergonomie. Hij waakt er voort-

aan over dat alle medewerkers een ge-

zonde werkhouding aannemen en zal 

dit stimuleren door bepaalde technieken 

(bijvoorbeeld voor hef- en tilwerk, beeld-

schermwerk,…) aan te reiken. Hij zal 

laagdrempelig, gevraagd of ongevraagd 

advies geven, maar ook knelpunten sig-

naleren en verbeteracties ondernemen 

of oplossingen zoeken. U kunt Matthias 

De Vusser contacteren op 60785 of  

matthias.devusser@azalma.be.

Joke Ooge, nieuwe 
hoofdverpleegkundige
De raad van bestuur van AZ Alma be-

noemde Joke Ooge defi nitief als hoofd-

verpleegkundige van de dienst Ortho 

Geriatrie. Joke, die start in deze functie in 

juli 2017, begon in ons ziekenhuis op de 

dienst G4 en is sinds maart 2015 adjunct-

hoofdverpleegkundige op G2. Na haar 

bachelor in de verpleegkunde, behaalde 

ze nadien een postgraduaat verpleeg-

kunde, gespecialiseerd in de Geriatrie, en 

een BanaBa Zorgmanagement. AZ Alma 

wenst Joke veel succes in haar nieuwe 

opdracht.

Nieuw

An Boterman en borstverpleegkundige 
Ellen Verhaegen
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Het ziekenhuis kocht een vormingspakket 
aan waarmee in eerste instantie de vor-
mingsinspanningen in het kader van de 
inhuizing worden beheerd en geregistreerd 
om op te volgen of iedereen de nodige 
opleiding heeft gekregen. Na de inhuizing 
zullen dan alle vormingsinspanningen via 
dit platform in kaart worden gebracht. De 
invoering van het vormingspakket heeft als 
groot voordeel dat elke medewerker steeds 
inzicht zal hebben in zijn bijscholingsdossier 
(ook van thuis uit). De voorbije maanden 
werden binnen de dienst HR & Organisatie 
de nodige voorbereidingen getroffen om 
het systeem operationeel te maken.
 

Nood aan een digitaal 
platform
Na verscheidene marktstudies, op zoek naar 
een degelijk vormingspakket, werd gekozen 
voor eBlox HR. EBlox HR is een HR selfservice 
applicatie van SD Worx (ons sociaal secretari-
aat) waarmee bepaalde HR processen kunnen 
worden gedigitaliseerd. 
Verschillende modules werden aangekocht, 
die in de komende maanden zullen beschik-
baar worden gesteld via deze nieuwe applica-
tie. Eerste module waartoe elke medewerker 
toegang zal krijgen is de vormingsmodule, 
aangezien bijscholing een belangrijke factor is 
bij de verhuis naar het nieuwbouwziekenhuis 
en voor accreditatie. Het uiteindelijk doel is om 
onze medewerkers een overzicht te geven van 
het eigen vormingsoverzicht en leidinggeven-
den het overzicht te geven van de gevolgde en 
geplande vormingen van hun teamleden. 
In een later stadium zullen ook de overige 
modules worden uitgerold. Met deze ‘overige’ 
modules zal je in de toekomst via hetzelfde 
platform:
• vragen kunnen stellen omtrent bepaalde 

HR-items zoals bijvoorbeeld tijdskrediet 
waarop uw vraag onmiddellijk bij de juiste 
persoon op de dienst HR terecht komt en in 
behandeling kan worden genomen

• bepaalde persoonsgegevens zelf kunnen 
wijzigingen (bijv. nieuw adres bij adreswij-
ziging, telefoonnummer, …)

• bepaalde zaken uit uw personeelsdossier 
kunnen inkijken

Ook de loonbrief zal dit jaar worden gedigitali-
seerd en zal via hetzelfde portaal beschikbaar 
zijn als waar je moet inloggen om toegang te 
krijgen tot eBlox HR. 

Voordelen en mogelijkheden
eBlox HR is een webgebaseerde toepas-
sing wat betekent dat het platform vanaf 
om het even welke locatie toegankelijk en 
raadpleegbaar is, mits er toegang is tot een 
internetverbinding en PC. Dit betekent dat 
het voor medewerkers ook mogelijk zal zijn 
om hun vormingen van thuis uit te boeken 
en op te volgen.
De digitalisering van de bijscholingsproce-
dure biedt als groot voordeel dat je steeds: 
• de catalogus met het intern vormingsaan-

bod zal kunnen raadplegen
• je zelf zal kunnen inschrijven voor interne 

vormingen
• de status van je vormingsaanvraag zal 

kunnen opvolgen
• zal kunnen nazien welke vormingen je tot 

op heden volgde of hebt aangevraagd 
• je zal kunnen zien welke vormingen je 

dient te volgen in kader van het behalen 
van een bepaalde wettelijke verplichting, 
inscholingsplan of afgesproken doelstel-
ling en binnen welke tijdspanne dit dient 
te gebeuren (bijv. de brandblusoefenin-
gen die elke medewerker omwille van 
wettelijke bepalingen 3-jaarlijks dient te 
volgen)

Via deze applicatie zal je vanaf medio 2017 
ook:
• aanvragen voor externe vormingen kun-

nen indienen
• kunnen opvolgen of je reeds voldoende 

uren permanente vorming hebt gevolgd 
in het kader van het behouden van bij-
voorbeeld je erkenning tot houder van 
een bijzondere beroepstitel (BBT) of bij-
zondere beroepsbekwaamheid (BBK) of 
eventueel een andere wettelijke verplich-
ting (bv. ook voor ziekenhuisapothekers - 
psychologen etc.).

Beschikbaarheid
Elke medewerker zal via zijn diensthoofd 
op een dienstvergadering de nodige uitleg 
omtrent deze nieuwe applicatie krijgen. Ter-
zelfdertijd zal je ook je gebruikersnaam en 
paswoord ontvangen waarmee je account 
tot het portaal www.MyWorkAndMe.com kan 
worden geactiveerd. Na het activeren van het 
account zal men via dit portaal vervolgens 
toegang hebben tot de applicatie eBlox HR. 

Enkele cijfers
Reeds 88% leidinggevenden kregen hiertoe 
de nodige opleiding. 12% dient nog te worden 
ingepland en opgeleid. Sinds november 2016 
werden er al 125 opleidingen in het nieuwe 
vormingspakket opgenomen en gebeuren alle 
inschrijvingen voor de afdelingen die reeds 
uitgerold zijn via ons nieuwe vormingspakket.  
Gezien elke opleiding meestal meer dan één 
maal wordt ingericht, betekent dit een indruk-
wekkend totaal van 673 vormingssessies die 
goed zijn voor maar liefst 1175 inschrijvingen. 
In totaal zorgt dit ervoor dat de teller van het 
aantal gevolgde/geplande vormingsuren zie-
kenhuisbreed momenteel op 3098 uren staat.

Contactpersonen
Heb je problemen bij de activatie van je 
account? Neem dan eerst een kijkje bij de veel 
gestelde vragen op www.myworkandme.com.
Lukt het nog steeds niet om aan te 
melden, neem gerust contact op met:
» Maika VAN DAELE, medewerker HR
» 09/376 04 15 of 60 126
» e-mail: maika.vandaele@azalma.be 

Voor inhoudelijke problemen en vragen over 
eBlox HR kan je steeds terecht bij het team 
VTO van de dienst HR via almacademie@
azalma.be of telefonisch op het nummer 
60126.  ●

Nieuw vormingspakket toont 
bijscholingstraject van elke medewerker
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Maika, Ellen en Heleen bekijken het 
nieuwe vormingspakket op het scherm.
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Drukke middag 
voor de Sint
Zo’n 400 kinderen van onze artsen en me-
dewerkers kregen een mooi geschenk van 
Sinterklaas en zijn vrijwillige zwarte pieten 
met dienst. Voor het eerst vond de Sinter-
klaasnamiddag plaats in het restaurant van 
ons nieuwbouwziekenhuis. 



Organisator Gislain 
Van Lancker wint 
zelf jubileumeditie 
voetbalpronostiek
Kom het maar tegen: je organiseert 
samen met twee collega’s bij elk groot 
voetbaltornooi een pronostiek en bij 
de tiende editie ga je zelf met de wis-
selbeker en de hoofdprijs lopen. Het 
overkwam Gislain Van Lancker (nu-
cleaire CE) die de beste was in de pro-
nostiek van het EK in Frankrijk. Eind-
winnaar Portugal kwam ook in onze 
top drie terecht met Marlène Santo 
(Sp3), die de tweede plaats wegkaap-
te. Brons was voor Andy Van Hecke 
(boekhouding). Special guest dit keer 
was Bram Van Driessche, scheidsrech-
ter in eerste nationale en schoonzoon 
van… jawel de winnaar. ●

Onze medewerkers 
scholen zich 
voortdurend bij
Onze medewerkers blijven zich con-
tinu bijscholen om de beste zorg te 
blijven leveren. De kennis en kunde 
die ze opdoen geven ze door aan hun 
collega’s tijdens een boeiende en leer-
rijke avond waarbij zij hun thesis toe-
lichten. Kwamen onder meer aan bod: 
urge-incontinentie na blaasinstillatie, 
optimaliseren van therapietrouw bij 
COPD-patiënten, preventie van kathe-
tergerelateerde bloedstroominfecties, 
optimaliseren van de preoperatieve 
begeleiding van de stomapatiënt, Low 
Level Laser Therapie bij orale mucosi-
tis, omgaan met acute verwardheid en 
voorlichting bij heupkopdonatie. Profi -
ciat met jullie thesis! ●

Cheque van ouders van 
overleden kinderen
De herdenkingsviering voor overleden 
kinderen, een initiatief dat vijftien jaar 
plaats vond, is stopgezet. Deze viering 
kwam er door toedoen van enkele 
medewerkers en oud-medewerkers 
van ons ziekenhuis. Deze zomer zet-
ten ze een punt achter het initiatief en 
ze besloten om het resterende geld op 
hun bankrekening te schenken aan AZ 
Alma en meer bepaald aan de wer-
king palliatieve zorgen, de pastorale 
dienst en de geriatrie. In totaal werd 
2.000 euro overhandigd, een bedrag 
dat ondermeer zal besteed worden 
aan de uitbreiding van de zorgkoffer, 
de rouwverwerking bij kinderen, ergo-
therapeutisch materiaal,…  ●

Sinds de jongste ziekenhuisquiz staat de afkorting 
IZ in AZ Alma nog meer voor Intelligente Zorgen. De 
quizploeg “d’Intensiefkes” won immers met vlag en 
wimpel de jaarlijkse ziekenhuisquiz van de Vrienden-
kring. Quizmaster Koen had weer een heel fraaie, 
op AZ Alma geënte quiz samengesteld en het werd 
een spannende strijd. Uiteindelijk werd het team met 
dokter Stephanie Van Peteghem, Geert Parasote, 
Tommy Sierens, Karen Claeys, Silvy Grootaert en 
Patricia Neerinck de laureaat. De wisselbeker staat 
daar dus nu een jaar te pronken!  ●

Santé! Eindejaarsgeschenk enthousiast onthaald
In 2003 kregen onze artsen en medewerkers een fl es bubbels met daarop een foto 
van onze twee campussen. Naar analogie daarvan gaf AZ Alma dit jaar een fl es met 
een foto van ons nieuwbouwziekenhuis en die werd enthousiast onthaald, zoals te 
zien op deze foto die ons door onze collega’s van de schoonmaak werd bezorgd. ●

Varia
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 D’Intensiefkes wonnen de Vriendenkring-ziekenhuisquiz



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 01/10/2016 t.e.m. 31/12/2016.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
01/10/2016 BOELENS MARCIA Laborant(e) LABO 2
01/10/2016 HEYNDRICKX CHARLOTTE Adjunct apotheker APOTHEEK
01/10/2016 MONTEYNE TINNE Geneesheer in opleiding LABO 2
01/10/2016 PAUWELS RANI Verpleegkundige A1 SPOED 2
01/10/2016 VAN HECKE KYRI Geneesheer in opleiding
  CR DR. BAEYENS H.
01/10/2016 VERMEIREN JOLIEN Adjunct apotheker APOTHEEK
05/10/2016 LIPPENS HELEEN Medewerker personeelsdnst
10/10/2016 REYNIERS CAROLINE Medew Sterilisatie STERILISATIE 2
12/10/2016 DE KETELAERE BABETTE Verpleegkundige A1 GERIATRIE 2
12/10/2016 HOORNAERT TESSA Log. Assistente CENTRALE
  AFDELING LOGISTIEK
24/10/2016 HAVERBEKE NATHALIE Adm. bediende DIENST CENTRALE
  AANKOOP
28/10/2016 VERMEERSCH DELPHINE Adjunct apotheker APOTHEEK
31/10/2016 VAN HOOREBEKE MARJAN Verpleegkundige A2 GERIATRIE 3
07/11/2016 VAN DAMME HILDE Ziekenhuissteward BEWAKING
07/11/2016 VAN LOO VICKY Verpleegkundige A2 GERIATRIE 4
15/11/2016 VERBRUGGHE FROUKE Ergotherapeut(e) REVA 1
21/11/2016 DE ROECK JULIE Medew Aankoopd. CENTR AANK.
05/12/2016 AHMADI ABDULLAH Medewerker vaatwas
05/12/2016 BIDLOT SINDY Verpleegkundige A1 GERIATRIE 3
19/12/2016 AENDENBOOM YORAM Laborant(e) PATHOLOGISCHE 
  ANATOMIE
19/12/2016 DE GRAEVE SARAH Medew. Schoonmaak
19/12/2016 VISPOEL INEZ Medew. Keuken

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
02/10/2016 VAN CADSAND BONITA Verpleegkundige A2 MOBIELE  
  EQUIPE
03/10/2016 DE BOIS PIA Verpleegkundige A1 GERIATRIE 3
17/10/2016 DEBRUYNE CHRISTOF Medew. Technische DIenst
30/10/2016 BUYCK CHARLOTTE Zorgkundige GERIATRIE 2
31/10/2016 MORTIER TAMARA Verpleegkundige A1 DIAGNOSE 1
06/11/2016 STEENBEKE SARAH Verpleegkundige A2 OPERATIE-
  KWARTIER 2
08/11/2016 MOERDALOVA ANJA Medew. Schoonmaak 1
16/11/2016 GEERS SANDER Verpleegkundige A1 OPERATIE-
  KWARTIER 1
27/11/2016 TROCH EVY Verpleegkundige A1 CHIRURGIE 2
04/12/2016 BORREZEE VALERIE Medew Sterilisatie STERILISATIE 2
27/12/2016 DHONT MARLIES Med. secretaresse A2 LMC 
  REUMATO
31/12/2016 STRAGIER BART Adjunct apotheker APOTHEEK
31/12/2016 D’HERCKERS GUDRUN Directiesecretaresse DIRECTIESECR.

Huwelijken
DATUM VOORNAAM & NAAM
01/07/2016 DEPREZ NATACHA (Project pijn) met FRANK VERPAELE 
03/09/2016 CRIEL DAVID (Operatiekwartier 2) met MAGALIE VERPAELE 
05/09/2016 DE VRIENDT MICHELINE (Spoed 2) met HEIRMAN SERGE 
16/09/2016 DE ROOSE ELS (CCU / SCU) met JOERI RYCKAERT 
23/09/2016 VERSTUYF SABINE (Dagziekenhuis 1) met ALEXANDER SCHULZ 
23/09/2016 VERWILST INGE (Spoed 2) met JAN VERMEULEN 
07/10/2016 BOUCHE GAEL (Diagnose 4) met WOUTER DOBBELAERE 
15/10/2016 VERHAEGHE PIETER (SP Neuro) met CARLOS BOERJAN
21/10/2016 OOGE JOKE (Geriatrie 2) met JONATHAN BORGO

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN
07/09/2016 Nel dochtertje van BAUTE ANNELEEN (Geriatrie 1)
07/09/2016 Sien dochtertje van BAUTE ANNELEEN (Geriatrie 1)
09/09/2016 Miele zoontje van VEREECKEN KAAT (Materniteit)
12/09/2016 Alixe dochtertje van DR. VAN HOUTTE EVELYNE 
  (Med. Dep. - NKO)
15/09/2016 Lowie zoontje van GEIRNAERT ELIEN (Mobiele equipe)
03/10/2016 Briek zoontje van DE SMET RUBEN (Labo 2) (foto)
05/10/2016 Rosa dochtertje van VAN LAERE GRIETJE (IZ 2)
21/10/2016 Suus dochtertje van VAN DER JEUGHT MELANIE 
  (Mobiele equipe)
21/10/2016 Othman zoontje van BOUJNANE NEZHA (Sterilisatie 2)
27/10/2016 Roel zoontje van DE SCHEPPERE ANN-SOPHIE (Reva 2)
30/10/2016 Marily dochtertje van DOPPEGIETER EVELINE (Geriatrie 2)
16/11/2016 Clement zoontje van VANNEVEL CELINE (Dieetkeuken)
17/12/2016 Cilou dochtertje van DEBRUYNE JOYCE (Geriatrie 3) (foto)

Overlijdens
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP
05/10/2016 André Normandie vader van NORMANDIE CATHERINE 
  (Neonatologie)
07/10/2016 Roger Willemarck schoonvader van DE ROOSE GEERT 
  (Technische dienst 1)
15/11/2016 Jean Hoste schoonvader van INGELS MARIEKE (Admin 
  ondersteuning)
23/11/2016 Katrien Moerman moeder van CHEVALIER EVA 
  (Directiesecretariaat)
24/11/2016 Omer Mouton schoonvader van RUTSAERT MARIE-CHRISTINE 
  (IZ 2)
27/11/2016 Firmin De Muynck schoonvader van DOMINIQUE WILLE 
  (Mobiele equipe)
27/11/2016 Georges Lefebure schoonvader van SEYSSENS SABINE (Centrale
  Afdelingslogistiek)
27/11/2016 Simona Sesselle schoonmoeder van HEYDE EVELIEN 
  (Chirurgie 1)
11/12/2016 Marcel Decoster schoonvader van VANDE CAVEYE MARTINE 
  (LMC reumato)

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.bePe
rs
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Myriam Vyncke kijkt 
uit naar de vrijheid 

Myriam Vyncke startte als 
verpleegkundige op interne 
maar werkte het grootste deel 
van haar carrière als verpleeg-
kundige op het dagziekenhuis 
van campus eeklo. Wat ze het 

meeste zal missen als ze op brugpensioen is? ‘De band 
met mijn patiënten en mijn collega’s! In die volgorde!’ glun-
dert Myriam. ‘Ik wens mijn collega’s toe dat het hen goed gaat, 
zeker ook in het nieuwbouwziekenhuis, dat de werkdruk wat 
vermindert en dat we contact houden. Mijn man en ik hebben 
6 kleinkinderen, en ik kijk uit naar mijn vrijheid. Wandelen, fi et-
sen, lezen, doen wat ik graag doe. Mijn man en ik gaan nu ook 
veel maar samen doen, maar we behouden ook elk onze eigen 
bezigheden en elk onze eigen vrijheid. Ja, die vrijheid! Daar kijk 
ik écht naar uit.’  ●

Nicole 
Matthijs 
vertrekt 
met 
goed gevoel

31 januari was de 
laatste offi ciële werkdag van Nicole Matthijs, die in 1995 in 
het ziekenhuis startte in de afwas. Nadien was ze als poetshulp 
aan de slag op D4, als vlinder en de laatste tien jaar op G4. “Ik 
vertrek hier met een goed gevoel”, zegt Nicole, die haar zussen 
Marleen (restaurant CE) en Sadia (dieetdienst CE) voorgaat. Nu 
is er tijd voor de kleine dingen, om te reizen en te lezen, af en 
toe eens uit te gaan, maar ook om samen met haar zussen en 
broer voor haar ouders te zorgen. ●

Caroline Roegies  
neemt me-time

Caroline Roegies startte in 
1999 op de dienst MKG, wat 

nu Zorgdata is. ‘Ik heb er véél geleerd over ziektes en ingrepen, 
ik was echter niet medisch geschoold en kon die job niet blijven 
doen. Daarna ging ik naar de technische dienst. De mensen 
denken dat ik alleen maar de telefooncentrale beheer maar dat 
klopt niet!’ lacht Caroline, ‘ik doe de administratie van de tech-
nische dienst, van factuur tot signalisatie, ik ben een manusje 
van alles!’. Nu ze in brugpensioen gaat, maakt Caroline tijd om 
fantasiejuwelen te maken. ‘Dat doe ik met zoveel plezier, dat is 
echt me-time. Mijn man is al twee jaar op pensioen, we hebben 
elk onze eigen hobby maar uiteraard hebben we ook de dingen 
die we samen doen. Mijn metekind heeft twee zonen, Vincenzo 
en Valentino, waar we graag bijspringen tijdens de vakanties. 
Oh en nog iets, de zotte praat van mijn mannelijke collega’s 
tijdens de pauzes, die ga ik toch echt wel missen!’ ●

Marleen Steghers 
stopt niet met zorgen

Net geen 40 jaar werkte Marleen 
Steghers bij AZ Alma. Ze startte 
op D2 bij Zuster Christiana, vervol-
gens op C3 (toen nog de dienst 
gynaecologie) en daarna op C6. 
‘Ik heb mijn werk altijd graag ge-
daan, ik zal mijn patiënten en mijn collega’s missen! Nu ik in 
brugpensioen ben stop ik niet met zorgen, absoluut niet. De 
zorg voor mijn ouders zal een fl ink stuk van mijn tijd in beslag 
nemen. En uiteraard spring ik graag bij in de zorgen voor ons 
kleinkind Maurice. Ja, dat zorgen, dat zit erin of het zit er niet 
in!’ Zorgen voor anderen zit inderdaad duidelijk in haar bloed, 
ook dochter Annelies Wieme werkt als verpleegkundige in ons 
ziekenhuis (Dag 2).  ●

  Brugpensioenen

Geboortes
Ruben De Smet mijn zijn 

zoontje Briek. Briek werd 
geboren op 3 oktober, 

Ruben werkt in het labo 
van campus eeklo.

Joyce Debruyne met haar dochtertje Cilou 
Pauwels. Cilou werd geboren op 17 december, 
Joyce werkt op G3 in campus sijsele.
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WELKOM OP DE GEZINSDAG!
Zondag 19 maart 2017 van 10 tot 18 uur

Twee dagen na de offi ciële opening en tien dagen voor de verhuis van de 
eerste patiënten willen we alle artsen, medewerkers en vrijwilligers 
en hun gezin de kans geven om het nieuwe ziekenhuis nog één 
keer te bezoeken. De bedoeling is dat iedereen zijn of haar 
eigen dienst, afdeling of werkplek toont aan het eigen gezin.

DOORLOPEND:

• GRATIS CATERING EN DRANKJES 
 IN RESTAURANT
• UITGEBREID ANIMATIEPAKKET: 

Cartoonist / Clown / Muziek
• 3 GEHEIME TOPACTS voor kinderen en jongeren
 (om 10 uur en 13.30 uur in pediatrie; om 16 uur in atrium)

Deze Gezinsdag wordt u gratis aangeboden, maar u dient zich wel in te schrijven 
om praktische redenen. Dit kan met een mailtje naar gezinsdag@azalma.be met 
vermelding van uw naam, dienst/functie en van het aantal personen dat u zal 
vergezellen. Graag ook het aantal kinderen vermelden aub!). 
Inschrijven kan tot 10 maart 2017.

WELKOM OP DE GEZINSDAG!

Twee dagen na de offi ciële opening en tien dagen voor de verhuis van de 
eerste patiënten willen we alle artsen, medewerkers en vrijwilligers 

(om 10 uur en 13.30 uur in pediatrie; om 16 uur in atrium)

Deze Gezinsdag wordt u gratis aangeboden, maar u dient zich wel in te schrijven 
gezinsdag@azalma.begezinsdag@azalma.be met 

vermelding van uw naam, dienst/functie en van het aantal personen dat u zal 


