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Brieven, reacties of suggesties voor het 
volgende Almagazine zijn steeds welkom 
bij Marc Van Hulle – Pam Vereecke : 
schriftelijk via postvak manager Pr en 
communicatie of marc.vanhulle@azalma.be - 
pam.vereecke@azalma.be of 
tel. 09 310 13 32 – 09 310 14 98

indien u meewerkt aan een reportage voor 
het Almagazine of deelneemt aan een 
activiteit van de vriendenkring, stemt u 
impliciet ook in met het nemen en/of pu-
bliceren van foto’s die verband houden met 
deze reportage of deze activiteit. Wij hopen 
op uw begrip daarvoor te kunnen rekenen.
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Wat een voorjaar!

“Wat was me dat zeg? Die eerste drie maanden 
van het nieuwe jaar zijn als een echte schokgolf 
doorheen ons ziekenhuis gegaan. 

Het allerbelangrijkste nieuws was natuurlijk het op een toch 
wel verbluffende manier behalen van de niaZ-accreditatie. Het 
heeft een paar jaar bloed, zweet en tranen gekost maar zoals 
een bekende voetbalploeg uit de buurt poneert: no sweat, 
no glory. en die ‘glory’ was er zeker tijdens het spetterende 
nieuwjaarsfeest toen niaZ-bestuurder ellen Joan van Vliet in 
persoonlijke naam ons getuigschrift voor de komende vier jaar 
kwam overhandigen. Tijdens mijn gesprekken met haar voelde ik 
heel goed dat zij toch wel onder de indruk was van het resultaat 
dat we hebben neergezet, maar vooral van de progressie die we 
hebben gemaakt.

Het nieuwjaarsfeest dat volgde op die overhandiging was één van 
de beste die ik als algemeen directeur in aZ alma heb meegemaakt. 
Wat een ambiance, wat een inkleding, wat een aanbod van food 
en drinks. ik kreeg dan ook niets dan positieve reacties te horen en 
dat doet deugd. in dit nummer blikken we nog even in woord en 
vooral beeld terug op die memorabele avond.

memorabel is 2020 ook voor onze vrijwilligers en voor radio 
Zonnestraal. Hun werking is 40 jaar jong en dat werd tijdens de 
Week van de Vrijwilliger uitbundig gevierd, onder meer met een 
gesmaakte academische zitting waarop zelfs Jan Van rompaey 
anekdotes van vier decennia geleden kwam opdiepen. ik ben 
blij dat we onze vrijwilligers op die manier in de watten hebben 
gelegd, want hun medewerking is onontbeerlijk. in dit nummer 
komen we daar trouwens héél uitgebreid op terug.

nog iets om trots op te zijn is het feit dat ons ziekenhuis 
voortdurend inspeelt op de zorgnoden in de regio. de opening 
van de Psychiatrische afdeling (PaaZ) op de derde verdieping is 
daar een mooi voorbeeld van. en ons voortdurend streven naar 

innovatieve technieken werd fors onderstreept door ons team van 
orthopedisten met de aankoop van de maKO-robot, waarmee we 
een nog betere reputatie als knieprothesecentrum zullen krijgen. 
mijn oprechte felicitaties aan het team van dokter alex demurie 
hiervoor.

maar er is nog iets waar ik heel trots op ben. dat is de manier 
waarop onze artsen, medewerkers en vrijwilligers hebben 
gereageerd en nog steeds reageren op de pandemie van het 
nieuwe coronavirus. met een multidisciplinair kernteam, dat 
dagelijks bijeenkomt, volgen we het virus op de voet en nemen 
we maatregelen die nodig zijn. maar op de werkvloer, dicht bij de 
patiënten, houden onze artsen en medewerkers het hoofd koel. 
niemand in aZ alma onderschat de dreiging, maar we slaan niet 
in paniek. We blijven kalm en beheerst en doen wat de bevolking 
van ons verwacht: broodnodige zorg leveren.

Omdat u nu elke dag om de oren geslagen wordt met nieuws over 
het nieuwe coronavirus, opteerden wij ervoor om u nog eens een 
ouderwets, coronavrij almagazine aan te bieden. geniet van dit 
extra dik nummer en zorg goed voor uzelf en onze patiënten. ●

Rudy Maertens
Algemeen directeur - dagelijks bestuurder

aangesloten bij Kortom 

algemeen directeur rudy maertens en niaZ-bestuurder ellen Joan van Vliet
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Thomas Deleu helpt jongeren  
met muziek bij Timanti

in 2006 trok Thomas als muziektherapeut 
op een creatief zomerkamp richting Bos-
nië. dat kamp maakte iets in hem los. “Tot 
1995 woedde er in Bosnië een burger-
oorlog, met de etnische zuivering in Sre-
brenica als intriest hoogtepunt. Vanuit de 
ontredderde massa aan getraumatiseerde 
kinderen en volwassenen rezen steeds 
meer hulpvragen. Tot dan klonk er in de 
psychiatrie eerder een klassiek discours, 
zoals fixatie en medicatie. Ook een thera-
peutisch aanbod voor kinderen was onbe-
staande. Zo ontstond het idee om iets neer 
te poten.”

Vanaf 2008 verhuisde Thomas naar Sre-
brenica om er een Belgische vzw vorm te 
geven, met een enthousiast team aan cre-
atief therapeuten en psychotherapeuten 
vanuit België, nederland en Bosnië.

“Tien jaar na de feiten bleef stress erg aan-
wezig in families en mensen onderling. 
Kinderen leefden er vaak in een claustro-
fobische situatie. Ook stelde ik heel wat 
trauma’s vast vanuit verdriet om overle-
denen. in het centrum versterkten we hun 
levenskracht, spelplezier, zelfvertrouwen, 
stressreductie en dat vanaf de leeftijd van 
drie jaar. de grootste groep situeerde zich 
tussen acht- en zestienjarigen. Zo bereik-

ten we in de verschillende bergdorpjes wel 
500 kinderen, ook door de laagdrempelige 
insteek van het behandelingsaanbod.”

Het duurde daarom niet lang vooraleer 
Thomas met zijn alternatieve aanpak suc-
ces boekte bij de hulpvragers. Zo richtte 
Thomas met een internationale equipe een 
Belgische vzw op en werkte hij ook met 
volwassen in de psychiatrische dagcentra 
als muziek- en beeldend therapeut.

“in 2016 ben ik terug naar België gekeerd 
met mijn gezin, dat was twee dagen voor 
de lugubere aanslag op de luchthaven in 
Zaventem”, herinnert Thomas zich. “de 
aanslagen, de vluchtelingencrisis, de on-
rechtvaardigheid, de uitzichtloosheid en 
de ontmenselijking raken me. daarom heb 
ik subsidies aangevraagd om net zoals in 
Bosnië een netwerk uit te bouwen. ik zou 
ontzettend graag therapeuten trainen die 
in oorlogsgebieden en voornamelijk kam-
pen in Libanon, aan de slag kunnen gaan. 
We hebben daarvoor ook de ondersteuning 
van Zorgnet-icuro aangevraagd. Ondertus-
sen ondersteun ik vluchtelingencentra in 
Langemark-Poelkapelle, Wingene en Brug-
ge, met muziektherapie en scholen met 
taalklassen. Begin december, in het kader 
van de Warmste Week, heb ik samen met 

Brihang en Het Zesde metaal onze werking 
mogen voorstellen aan Studio Brussel. Fijn 
om erkenning te krijgen.”

“mijn werk in aZ alma raakt me natuur-
lijk ook. Je zou kunnen stellen dat er een 
verschil is tussen de insteek op Timanti en 
bij vluchtelingen, maar er zijn evenzeer 
gelijkenissen. de oorzaken liggen anders, 
maar net zoals in Bosnië zijn ook hier span-
ningen aanwezig, zowel intern als extern: 
depressieve gevoelens, angst, een plekje 
vinden in de maatschappij,… ik nodig ze 
uit, meestal groepsgebonden, luister en 
zet angsten of spanning om in liedjestek-
sten of instrumentale jamsessies. Het zijn 
natuurlijk mensen die met moeilijke din-
gen moeten leren omgaan. dat maakt het 
uitdagend om de jongeren te bereiken en 
te bewegen. Tot nog toe worden de sessies 
als zeer aangenaam ontvangen (lacht). 
Wat ik met de jongeren creëer, zal ik ook 
trachten te bereiken op de PaaZ-afdeling.

meer info over de hartverwarmende  
projecten van onze collega? Ontdek het op  
www.creathera.org ●

Music is the answer. Met die krachtige oneliner als bagage trekt Thomas Deleu 
al meer dan tien jaar de halve wereld rond om jongeren met een hulpvraag te 
begeleiden.

3

Timanti wordt graag gezien. dat merk 
je niet alleen aan de instroom van 
nieuwe enthousiaste medewerkers, 
maar ook aan de sponsordossiers 
die ze binnenrijven. Zo beloonde 
Cera (financiële coöperatie met als  
missie ‘Samen investeren in welvaart 
en welzijn’) de werking van de dag-
besteding met maar liefst 2148 euro. 
die middelen zijn ingezet om een 
huiselijke sfeer te creëren, enerzijds 
rustgevend en anderzijds ook met  
de mogelijkheid tot ontspanning en 
activatie.
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Er werden de voorbije maanden 
nogal wat Gouden Cuberdons uit-
gereikt aan teams die dit dubbel en 
dik hebben verdiend. De wisselbeker 
verhuist ook in 2020 naar de dienst 
met een opmerkelijk resultaat, grote 
progressie, … kortom een dienst met 
verdienste op vlak van kwaliteit en 
veiligheid.

net na de accreditatie kreeg het Q&S-
team zelf deze wisselbeker voor hun le-
vensbelangrijke rol in het ganse accredita-
tietraject. Zo komt het dat dokter Danny 
Meire, Els De Volder, Natascha Deprez, 
Jeffrey De Laere en Manon Pieters  

(Vincent Jeunen ontbreekt op de foto) 
met het kunstwerk staan glunderen.

de volgende gouden Cuberdon was be-
stemd voor het team Beleidsinformatie 
van Johan De Baere en Hans Berten. Het 
Bi-team timmerde hard aan de weg en 
aan het platform van onze indicatoren. 
Ons datawarehouse kreeg een pluim tij-
dens de niaZ-audit: duidelijke, transpa-
rante communicatie.  een huzarenstukje 
waarachter een gedreven motor zit, die 
alles stipt opvolgt en ons de data aanle-
vert waarop ieder van ons kan sturen.

en dan waren er nog de zes teams of 
diensten die een 100%-score haalden tij-
dens de niaZ-accreditatieronde. Zij kregen 
op het nieuwjaarsfeest al een daverend 
applaus, maar ontvingen nadien ook de 
replicaversie van de gouden Cuberdon.
Het gaat om het Team Ziekenhuis- 
hygiëne, de Apotheek (ann-Sophie Franki 
en haar team mogen trouwens als eerste 
dienst de gouden Cuberdon twee keer in 
ontvangst nemen), de Bloedbank en het 
Hemovigilantieteam van apotheker-bi-
oloog annemie Van ruymbeke, de dienst 
Medische Beeldvorming en Nucleaire 
Geneeskunde, het team CSA en de raad 
van bestuur. ●

Het regent Gouden Cuberdons 

De Apotheek: al tweede beeldje!

De raad van bestuur
Het Q&S-team blonk nu zelf met de Gouden Cuberdon  
(Vincent Jeunen ontbreekt op de foto)
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Apotheker-bioloog Annemie Van Ruymbeke en het Bloedbank- en Hemovigilantieteam
(Sabrina Pots en dokter Philippe Lampaert ontbreken op de foto)

Hans Berten is blij met de erkenning
(Johan De Baere ontbreekt op de foto)

Het Team CSA 

De dienst medische beeldvorming en de dienst nucleaire geneeskunde

Het Team Ziekenhuishygiëne
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Het team van Orthopedie heeft een  
Oost-Vlaamse primeur te pakken.  
Vanaf heden zullen dokter Hans Van 
den Wyngaert, dokter Alex Demurie 
en dokter Ignace Ghijselings gebruik 
maken van Mako, een state-of-the-art 
toepassing van robotchirurgie voor het 
plaatsen van knieprotheses. De inzet van 
deze robottechniek resulteert in nòg meer 
precisie, stabiliteit en patiënttevredenheid 
en bevestigt het team in hun reeds 
bejubelde 
expertise. ●

Op 24 februari openden op Ze33 de 
deuren van onze Psychiatrische afde-
ling algemeen Ziekenhuis (PaaZ). de 
PaaZ is een open-opnameafdeling en 
zal beschikken over 30 hospitalisatie-
bedden. de opbouw van de bedden 
zal gradueel gebeuren. Het team van 
psychiater dokter Gunther Degraeve, 
hoofdverpleegkundige Sarah Michels, 
psychologen, therapeuten en maat-
schappelijk werkers zijn er helemaal 
klaar voor om volwassen (18+) pa-
tiënten te ontvangen met onder meer 
stemmingsproblemen zoals depressie, verslaving (alcohol, gokken, 
medicatie), crisissituaties in het kader van persoonlijkheidsproblemen, (lichte) psychotische symptomen, angst, paniek, 
relationele problemen of aanpassingsproblemen en suïcidaliteit met de mogelijkheid tot afspraken i.v.m. veiligheid. ●

Geslaagde opstart 
nieuwe afdeling

Hello, Mako!
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De rijke geschiedenis van de vrijwilligerswerking 
van AZ Alma en Radio Zonnestraal in enkele zinnen 
beschrijven, is niet mogelijk. Een jubileumviering is 
het moment om terug te blikken maar ook vooruit 
te kijken naar wat komen zal. 

Wie had ooit kunnen denken dat het ontstaan van onze werking 
- in het elisabethziekenhuis in Sijsele - met Radio Zonnestraal 
zou leiden tot wat het vandaag is: 147 vrijwilligers die zich elke 
dag opnieuw belangeloos inzetten voor onze patiënten. Onze 
vrijwilligers zijn er in de eerste plaats voor hen. een wandeling 
in de gang, een babbeltje, een kopje koffie aanbieden, samen de 
krant lezen, … Het zijn enkele van de vele kleine gebaren die voor 
de patiënt het verschil maken. 
Bovendien is de aanwezigheid van een ziekenhuisradio een 
unicum waar we best fier op zijn. Radio Zonnestraal is zowel te 
beluisteren in de patiëntenkamers maar ook in het restaurant 
en de dienstruimtes. Bovendien zijn enkele van de Zonnestraal-
pioniers nog steeds van de partij.
de combinatie van ‘ouwe rotten’ en een nieuwe lichting maakt 
het samenwerken uitdagend. Wij waren er toen nog niet bij, maar 
we zijn daarom niet minder blij dat we samen met hen deze 
feestelijke gebeurtenis mogen meemaken.

als ziekenhuis wensen we uitdrukkelijk onze maatschappelijke 
opdracht te vervullen. We kiezen er doelbewust voor om via de 
vrijwilligerswerking ons steentje bij te dragen aan de integratie 
van mensen op de arbeidsmarkt. Mensen die via de VdaB 
gespecialiseerde trajectbegeleiding (GtB) volgen, helpen we via 
vrijwilligerswerk terug hun plekje te zoeken in de maatschappij. 
en met succes: zo hebben we twee mensen kunnen helpen aan 
een job waarvan zelfs eentje in aZ alma en dat betekent een win-

win situatie voor beide partijen. de komende jaren blijven we hier 
ook actief op voortwerken.

de inzet van vrijwilligers wordt door artsen, medewerkers, 
directie en de raad van bestuur geapprecieerd. een aantal 
momenten in het jaar worden de vrijwilligers en Radio Zonnestraal 
in de schijnwerpers gezet. Jaarlijks organiseren we de Week 
van de Vrijwilliger en in het najaar geniet het team van een 
bedankingsfeest. Bovendien bieden we vormingen aan, gericht 
op vrijwilligers, rond thema’s die aansluiten op wat hier leeft. 
Radio Zonnestraal houdt naar jaarlijkse traditie een nieuwjaars-
marathon vanuit het restaurant en er wordt al eens een 
opendeurdag georganiseerd, waarbij iedereen eens een kijkje kan 
komen nemen en hen live aan het werk kan zien. tegelijkertijd 
kunnen dan ook verzoekplaatjes worden aangevraagd.

ervan uitgaande dat onze vrijwilligersgroep nooit groot genoeg kan 
zijn, staan we blijvend open voor nieuwe gezichten en helpende 
handen. Wie graag zou meezingen in het koor, op ronde wil gaan 
met koffie of boeken, wil helpen op de pediatrie of geriatrie, zijn 
of haar creativiteit wil loslaten op het bloemschikken, mag zich 
gerust aanmelden via vrijwilligerswerking@azalma.be.
Je komt terecht in een zeer aangename groep die altijd openstaat 
voor nieuwe vrijwilligers en die je zonder problemen wegwijs 
maakt in het vrijwilligerswerk binnen aZ alma.

Op deze manier bouwen we aan de vrijwilligerswerking en aan 
het aZ alma van de toekomst. ●

Annabell Verhaegen
Verpleegkundig en paramedisch directeur

Cheila Biccler
coördinator vrijwilligerswerking a.i.

aangesloten bij Kortom en VONK

40 jaar vrijwilligerswerking  
AZ Alma en Radio Zonnestraal: 
elke dag een meerwaarde
voor onze patiënten 
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interview

Vrijwilligers aan het woord

“Vrijwilligen zit in je bloed.“

De muzikale duizendpoot
Roland Van De Velde, muzikale jagger uit 
Sijsele, is mede-oprichter van Radio Zonne-
straal. We durfden de uitspraak ‘ouwe rot in 
het vak’ bijna niet in de mond nemen, maar 
hier zit een trots man met 40 jaar kennis 
over radio maken!

“in 1979 hoorden we dat de polikliniek van 
Sijsele een leegstaande studio ter beschik-
king had. die studio werd voordien gebruikt 
door Vlaamse radiomaker en VRt-coryfee Jan 
Van Rompaey. een klein jaar later zijn we ge-
start met opnames van twee uur per week, 
om zo te evolueren naar acht uur. ik herin-
ner me onze eerste live uitzending alsof het 
gisteren was: we openden onze show met 
het iconische nummer Marina van Rocco 
Granata. Ook de Heilig Hartkliniek in eeklo 
had zijn eigen radiozender Vitamientje, maar 

daar hadden we op zich weinig contact mee.
“Ondertussen is er veel veranderd. We scha-
kelden over van vinyl naar cd’s, van minidisc 

naar digitale bestanden en van een kleine 
achterkamer-studio in Sijsele naar een gloed-
nieuwe bestemming in campus eeklo… alles 
verloopt nu veel comfortabeler. toch koester 
ik warme herinneringen aan de tijd in Sijsele. 
Het contact met patiënten verliep anders dan 
nu. de ligtijd duurde langer en dat maakte 
het makkelijker om een band te creëren met 
patiënten. Zo herinner ik me nog een dame 
die steevast lola van the Kings aanvroeg. 
dat was een vrij rebels nummer in die tijds-
geest. “ ●

De cd-muur (van weleer) in de huidige studio

De praktische en gezellige studio in de 
polikliniek van Sijsele, jaren ’80.

40 jaar vrijwilligerswerk en even veel jaar ziekenhuisradio: het is 
een indrukwekkende periode van vrijwillige dienstbaarheid voor het 
ziekenhuis en de patiënten. Daarom laten we in deze extra katern van 
het personeelsblad Almagazine op deze en volgende bladzijden enkele 
vrijwilligers aan het woord. En net als in elke familie, heb je ook bij de 
vrijwilligersfamilie voor elk wat wils…
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de academische zitting voor 40 jaar vrij-
willigerswerk en evenveel jaar Radio Zon-
nestraal had enkele verrassingen in petto. 
de meer dan 120 aanwezige vrijwilligers 
zagen niet alleen heel wat bekende ge-
zichten terug, onder wie de vroegere ver-
antwoordelijken Hannie Haers, Christine 
Joos en Geert Vandenabeele. er waren 
ook leuke filmpjes van Geert Faes die 
door het ziekenhuis dwaalde met een 
‘40’-ballon. Ook oud-medewerker Danny 
Brendo kwam langs als verrassingsartiest 

en bracht aan het eind van de zitting en-
kele nummertjes.

Verrassend was de manier waarop pre-
sentator Roland Van De Velde zijn praat-
gasten uitnodigde: voor verantwoorde-
lijke Cheila Biccler, diensthoofd onthaal 
en inschrijvingen Annick Van Yper (die 
getuigde over werken met vrijwilligers) 
en directeur Annabell Verhaegen was 
de uitnodiging nog eenvoudig en voor de 
hand liggend. Maar toen was het Bingo-
tijd en werden uit een bokaal namen 
getrokken van vrijwilligers die in de sofa 
werden uitgenodigd voor een babbel.

Uiteraard kwam ook Radio Zonnestraal uit-
gebreid aan bod. Roland was zelf een pio-
nier; Patrick Verstraete en Eric Vercruysse 
waren er in de beginjaren bij. dé verras-
sing kwam van de onverwachte eregast 
Jan Van Rompaey, die voor de start van 
zijn rijkgevulde carrière bij de VRt (terloops, 
echo, argus,…) enkele maanden aan de 
slag was bij de toen nog prille ziekenhuisra-
dio Zonnestraal in het elisabeth Ziekenhuis 
in Sijsele. Roland had hem gevraagd of hij 
op de academische zitting aanwezig wilde 
zijn en Jan had toegezegd.

Academische zitting voor 40 jaar 
vrijwilligerswerk vol verrassingen
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de vrijwilligers van Radio Zonnestraal 
houden ook een blijvende herinnering 
over aan de viering, want Carine Ramon 
(zelf vrijwilligster bloemschikken en echt-
genote van Willy De Vlieghere) maakte 
een passend kunstwerk: Smaraal, een sa-
mentrekking van ‘smaragd’ (40 jaar is een 
smaragden jubileum) en ‘Zonnestraal’. 
Het kunstwerk toont bovenaan een el-
pee (‘Just Supposin’ van Status Quo uit… 
1980) en daaronder zes cd’s. dit refereert 
aan het feit dat Zonnestraal 7 dagen op 7 
actief is. Het fraaie kunstwerk krijgt onge-
twijfeld een ereplaats in de studio.

Na afloop werd een mooie viering af-
gerond met een klinkende receptie! de 
feestweek was trouwens gestart met een 
gesmaakt en ook druk bijgewoond ontbijt. 
Op naar de volgende 40 jaar! ●

(foto’s Michel Wijne)
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Marleen Pieters startte in 1970 in haar thuisstad eeklo als 
verpleegkundige in de Heilig-Hartkliniek. toen ze in 2008 
haar uniform aan de haak hing, kon ze maar moeilijk af-
scheid nemen van de dankbare omgeving. en zo besliste 
ze om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. 
Heel bewust niet bij patiënten. “ik had kunnen opteren voor 
koffierondes of andere afdelingsgebonden activiteiten, maar 
dat leek me te moeilijk. Eens in de zorg, altijd in de zorg. 
de drang zou te groot zijn om patiënten daadwerkelijk te 
helpen, in plaats van koffie uit te schenken. pas op, in mijn 
hoofd heerst de mentaliteit van een 35-jarige, maar ik draag 
wel een carrosserie van 70 mee. Vanuit mijn wens om nog 
lang als vrijwilliger te blijven meedraaien, belandde ik in de 
organisatie van schoolrondleidingen. alleen al in het afge-
lopen schooljaar leidden we 30 bezoeken in goede banen, 
goed voor 137 kleuters en 460 lagereschoolkinderen.”

“We zijn ooit gestart met bescheiden rondleidingen in de 
Heilig-Hartkliniek. Ook in Sijsele waren er, maar heel miniem. 
Ondertussen omvat een gemiddelde rondleiding heel wat: 
we ‘pluizen’ een MUG-auto uit. Op de materniteit tonen we 
de groei van een kindje in mama’s buik en zo zetten we onze 
reis voort naar de pediatrie, het labo en het revalidatiecen-
trum. Kinderen zijn aanvankelijk onder de indruk, maar eens 
ze meestappen in ons verhaal, komen de meest uiteenlo-
pende vragen op ons af: vragen over de liefde, over de dood. 

Onlangs vroeg een 7-jarige, tijdens de uitleg over toverzalf 
(neemt de prikpijn weg op de plek waar een infuus gestoken 
wordt) of je ook verdriet kan wegnemen. dan wordt je hart 
even week. Best wel intrigerend hoe we de geest van 
kinderen kunnen prikkelen. 

We sluiten de rondleiding doorgaans helemaal boven af, op 
de passerelle, met een ‘wist je datjes’-ronde en een (digi-
tale) vraag-antwoordbrochure. leerkrachten vinden dit he-
lemaal geweldig, ze krijgen voor elke leerling een papieren 
boekje mee.” ●

Ingrid Bruggeman (52) komt uit Lievegem en werkte 
meer dan 20 jaar als programmeur. Eind 2018 dwar-
relde ze AZ Alma binnen.

“Aanvankelijk hielp ik mee maaltijden afruimen en 
koffie bedelen op zorgeenheid 33 -34. Erna ont-
popte ik mezelf tot vlinder: begeleiding van school-
bezoeken, administratief werk en ondersteuning 
aan de dienst Inschrijvingen. Ondertussen breng 
ik de meeste tijd door in de zonnige keuken van 

Spoedgevallen. Daar stel ik administratieve pakketten samen voor de  
patiënten. Wat me het meeste bevalt, is de variatie in mijn takenpakket en de  

appreciatie van patiënten en familie. Zij ervaren rust bij het zien van een vertrouwd gezicht. Op die manier lever ik een 
mooie bijdrage aan een warmere maatschappij en dat geeft een ontzettend dankbaar gevoel.” ●

De Almagids op kindermaat

De administratieve 
superkracht

Marleen is één van de gidsen voor onze schoolbezoeken.

Ingrid in haar zonnige keukenkantoor 
op de dienst Spoedgevallen.
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Danté Last moet zowat de jongste verschijning ooit zijn, in 
het vrijwilligerskorps. Voor de 18-jarige student Medisch-
administratief bediende uit Sint-laureins is geen enkel klusje 
te veel gevraagd. Naast zijn opleiding en zijn stage in een 
dokterspraktijk, assisteert hij op vrijdagmorgen bezoekers op 
de dienst inschrijvingen. ’s Namiddags trakteert hij Geriatrie 
41 – 42 op een kop heerlijke koffie. “de afwisseling in mijn 
takenpakket maakt vrijwilligen echt fijn. Het is mooi om te 
zien hoe het personeel op elkaar is ingespeeld en hoe ik in 
die geoliede machine mijn steentje kan bijdragen. 

ik kreeg wel eens opmerkingen van verraste vrienden: waar-
om gratis werken als het ook betaald kan, maar daar zit ik 
niet mee. de vele complimentjes maken die opmerkingen 
goed. en het moet gezegd: vrijwilligerswerk heeft echt veel 
meer jongeren nodig, al was het maar voor een halve dag 
per week. Bij deze lanceer ik een warme oproep naar leef-
tijdsgenoten en iedere lezer die een meerwaarde wil bete-
kenen voor honderden mensen per jaar. ●

De Eeklose Richard Van Hijfte startte afgelopen septem-
ber als zorgvrijwilliger in AZ Alma in samenwerking met 
Kom op tegen Kanker. “Ik heb jaren in de farmaceutische 
sector gewerkt. Voeling met een zorgomgeving had ik dus 

al. Mijn job vereiste bovendien best wel wat communi-
catieve skills. En die wou ik op een andere manier gaan 
inzetten. Dus in plaats van zelf het woord te nemen, ben ik 
begonnen met luisteren. 

Mijn babbelbezoekjes op de afdeling Oncologie verlopen 
vaak gemoedelijk, maar bij momenten ongelooflijk heftig. 
Mensen vinden het niet vanzelfsprekend om zo openlijk 
over kanker te praten. Ze stellen medische vragen aan 
de arts of verpleegkundige, maar vaak blijft de emotio-
nele knoop zitten en hebben ze een uitlaatklep nodig. 
Een neutraal figuur zoals ik helpt de knoop te ontwarren. 
Zowel bij patiënten als familieleden. 

Intense gesprekken, bepaalde personen en situaties blij-
ven natuurlijk wel hangen. Die ervaringen houden me 
een spiegel voor en helpen me het leven relativeren. 
Bovendien neem ik nota’s van gesprekken. Niet om ze 
te delen, maar om de emoties van me af te schrijven. Ik 
ben ontzettend dankbaar voor de mensenkennis die ik 
door mijn ‘job’ opdoe.  ●

De toekomst

Het luisterend oor

Danté wacht op u aan de dienst Inschrijvingen

Richard Van Hijfte in de Oncolounge



Vrijwilligen vraagt geen vereisten (behalve 
+18 jaar jong zijn). Het vraagt vooral dankbare 
eigenschappen waar je nu al vaak complimenten 
over krijgt. ;-)
dus: ben je een sociaalvaardige teamplayer die 
zowel tijdens de week als tijdens het weekend 
onze slogan #zorgmeteenhart wil uitdragen?
dan kijken wij ernaar uit om je als onmisbare 
schakel in te zetten in onze stevige almaketting.

Meer info: vrijwilligerswerk@azalma.be ●

Word jij 
ook één van ons?
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interview

Even voorstellen
dokter Muriel Thienpont, Lindsay Laridon, 
Hannah De Muynck, Sabine Mulier, Karen 
Vanhee, Rita Rondas, Karel Van de Voorde 
en Elke De Greef vormen samen het Palliatief 
support team (PST). Het PST helpt de pijn en 
andere ongemakken te verzachten bij patiën-
ten die het levenseinde naderen. de palliatieve 
zorg is uiteraard geen zorg van enkelen, maar 
wordt ziekenhuisbreed en multidisciplinair 
gedragen. Zo geven ze, op vraag, advies en 
(psychosociale) ondersteuning aan verpleeg-
kundigen, artsen, patiënten en familieleden. 
Bovendien eindigt palliatieve zorg niet in het 
ziekenhuis. daarom bouwen ze graag voort 
aan de continuïteit van de zorgverlening tijdens 
de overgang naar huis, naar een palliatieve 
eenheid of woon-zorgcentrum. Ze helpen bij 
vragen rond het levenseinde zoals euthanasie, 
palliatieve sedatie en vroegtijdige zorgplan-
ning, en bieden ook hulp bij de administratieve 
zaken hierrond. in het kader van rouwzorg stu-
ren ze, op vraag en in de mate van het mo-
gelijke, kaartjes naar de familie en bieden ze 
nazorg. 

Olifantjes
“Ook voor zingevingsvragen en spirituele 
ondersteuning maken we graag uitgebreid 
de tijd”, verklaart Lindsay Laridon. “in de 
zoektocht naar een eyecatcher voor de pal-

liatieve zorg in ons ziekenhuis kwamen we 
uit bij de olifant… maar waarom in godsnaam 
een olifant? Wel, de olifant staat in de die-
renwereld bekend als behulpzaam, intelligent 
en waakzaam. Het heeft bovendien bijzonder 
goed ontwikkelde zintuigen (waaronder twee 
gigantische oren). Tekenend voor de pallia-
tieve zorg is dat de patiënt centraal staat. Ons 
luisteren en handelen mikt dan ook op een 
aangepaste zorg (fysiek, psychologisch, soci-
aal en spiritueel). Ook wij zijn als zorgverlener 
alert voor wat de patiënt aangeeft en kunnen 
daartoe al onze zintuigen gebruiken. alles be-
gint bij het empathisch luisteren.”
Karel Van de Voorde vult aan: “Olifanten leven 
en bewegen zich voornamelijk in groep. Ze 
zijn sterk op elkaar betrokken, communice-
ren onderling, helpen en beschermen elkaar 
in nood. Ze zijn in staat om verdriet te tonen 
en hebben heuse rouwrituelen om afscheid 
een plaats te geven. Onze palliatieve zorg is 
een collectief gedragen zorg. deze begint bij 
een oprechte openheid en het bespreekbaar 
maken van alles wat bij het ongeneeslijk ziek 
zijn komt kijken. Communicatie is een sleu-
telwoord: communicatie met de patiënt en 
diens naasten, teamoverleg, multidisciplinair 
overleg, … Ook wij zijn als zorgverlener op de 
patiënt én op het team betrokken. goede zorg 
is gedeelde zorg, ook voor de verzorgenden. 
Soms kunnen rituelen een steun betekenen.”

“de olifant is onmiskenbaar een sterk dier. Te-
gelijk gaat onder die olifantenhuid een grote 
gevoeligheid schuil. Palliatieve zorg wil oog 
hebben voor sterktes als voor kwetsbaarheid. 
mikkend op een zo hoog mogelijke levenskwa-
liteit wordt enerzijds ingezet op wat de draag- 
en veerkracht kan verhogen. anderzijds willen 
we de kwetsbaarheid, afhankelijkheid en het 
loslaten niet over het hoofd zien en ook daar 
zorgzaam en geduldig ruimte aan geven. Ook 
wij zoeken als zorgverlener een evenwicht 
tussen sterkte en zwakte, tussen iets doen 
en soms alleen maar kunnen present zijn. in 
sommige culturen geldt de olifant als een ge-
luksbrenger, als een dier dat positieve kracht 
uitstraalt. Ook hier kunnen we op het snijpunt 
tussen leven en dood helaas niet toveren. door 
onze deskundige en warme palliatieve zorg 
kunnen we – meer dan we soms zelf vermoe-
den – wel een geluksbrengertje betekenen 
voor onze patiënten.”
dokter muriel Thienpont sluit af: “met dit artikel 
en de onthulling van ons logo hopen we de 
palliatieve zorgcultuur voorts ziekenhuisbreed 
te kunnen uitrollen. We willen elke collega 
bewust maken van de noodzaak ervan. We 
voorzien binnen ons team jaarlijks opleidingen 
zodat permanente opleiding en hoogwaardige 
ondersteuning verzekerd blijven.” ●

Over palliatieve zorg en een olifantje…
De palliatieve zorgcultuur is een belangrijke schakel in de ‘zorg met een 
hart’ in AZ Alma. Door deze vorm van professionele en warmmenselijke 
zorg willen we inzetten op de levenskwaliteit van palliatieve patiënten en 
hun naasten. Daarom stellen we het Palliatief Support Team even voor en 
peilen we waarom er een olifantje in hun logo staat…



Het Nieuwjaarsfeest 2020 was er eentje om in te kaderen. Mooie feesttent, ruim assortiment lekkere 
hapjes en drankjes, goed NIAZ-nieuws, veel en schoon volk én fantastische muzikale animatie: wat 
heeft een mens nog meer nodig om eens stevig uit de bol te gaan.
Na het officiële moment met de overhandiging van het NIAZ-label en –getuigschrift door NIAZ-be-
stuurder Ellen Joan van Vliet aan een delegatie van artsen, medewerkers en vrijwilligers, brak het 
feest echt los met de onnavolgbare Sam Gooris die zijn basketsloefkes had aangetrokken.
Op een half uur zette hij de tent in vuur en vlam, waarna coverband Bar Clochard de ingeslagen weg 
verder zette. Nadien nam onze huis-dj Johan Van Houcke de muzikale teugels in handen tot aan het 
eind van een feest dat om herhaling vraagt.
En zoals u hiernaast ziet, zegt een beeld soms meer dan duizend woorden… . ●

Spetterend nieuwjaarsfeest  
in mooi kader
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Miriam Bonte geeft een laatste keer 
dieetadvies

Veertig jaar lang was Miriam Bonte aan de slag als diëtiste in ons ziekenhuis, 
eerst in de Heilig Hartkliniek waar een goed dieet nodig was om met zijn al-
len in de ruimte van de dieetkeuken te passen, later in aZ alma. in die vier 
decennia is de job van diëtiste inhoudelijk sterk geëvolueerd, zegt miriam, die 
nu voorrang gaat geven aan ‘me-time’: hier en daar een cursus volgen, wat 
lezen, misschien wat vrijwilligerswerk, tuinieren… en voor Almagazine geeft 
ze nog een laatste keer dieetadvies: eet gematigd, gevarieerd en met gezond 
boerenverstand! Ze werd door de collega’s uitgewuifd op een emotionele en 
muzikale afscheidsreceptie. ●

Geboortes

Finley De Deyne 
met haar zoontje 
Finn Genbrugge. 
Finn werd geboren 
op 2 januari 2020, 
mama Finley werkt 
op ZE32.

Stefanie De Meulenaere, haar 
echtgenoot Pepijn Dufour en hun 
dochtertje Noé. Noé werd geboren 
op 30 januari 2020, mama Stefanie 
werkt in de Apotheek.

Greet Caboor met haar dochtertje 
Lotje Dheedene. Lotje werd 
geboren op 3 februari 2020, 

mama Greet is diensthoofd CAL.

  Brugpensioen   

AZ Alma rouwt om Jurgen Rogiest

Op zaterdag 4 januari overleed onze collega Jurgen Rogiest in aZ alma na een ongelijke 
strijd. Jurgen werkte sinds 7 maart 2016 in ons ziekenhuis en was er in de laatdienst van 
de schoonmaak aan de slag in het SOP-team en op het OK. Jurgen was een aangename 
en levenslustige collega, die door velen, niet het minst zijn collega’s uit de schoonmaak, 
gemist wordt.

aZ alma legde in de Stille ruimte een rouwregister waarin de collega’s hun medeleven 
aan de familie van Jurgen konden overmaken. dit rouwregister werd enkele weken later, 
tijdens het gedachtenismoment op dinsdag 11 februari overgemaakt aan Jurgens vader.

aZ alma wenst de familie en de collega’s van Jurgen veel sterkte in deze moeilijke periode 
en biedt blijken van medeleven aan. Jurgen blijft in onze herinneringen voortleven als een 
joviale, toffe collega met het hart op de juiste plaats. ●



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 01/12/2019 tot en met 29/02/2020.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
01/12/2019 maenhout elisa medewerker Fact.dienst Tar/Fact + CPr
02/12/2019 Loeman Cindy Verpleegkundige a2 mobiele equipe
02/12/2019 Schrans guy david Klinisch Psycholoog PaaZ - Ze 33 
02/12/2019 Vantomme evelien Verpleegkundige a1 mobiele equipe 
03/12/2019 Vanpoucke Kimberly Zorgkundige geriatrie 41
01/01/2020 alhasen Khaled medew. Schoonmaak
02/01/2020 Borrizee Janet Verpleegkundige a2  dagbeh. Kinder- en
   Jeugdpsychiatrie
02/01/2020 Crul emily  Verpleegkundige a2 Kinder- en Jeugdpsych.
06/01/2020 avci ebru  ergotherapeut(e) PaaZ - Ze 33
06/01/2020 dieleman Jorien ergotherapeut(e) PaaZ - Ze 33
06/01/2020 gadeyne eveline Kok Voedingsdienst 
06/01/2020 Owczarek Vanessa maatsch. assistent(e) PaaZ - Ze 33
06/01/2020 Saelens Chloe Zorgkundige geriatrie 44
06/01/2020 Van moerkerke Liesbeth Verpleegkundige a1 Spoedgevallen 
06/01/2020 Van nooten maya Klinisch Psycholoog PaaZ - Ze 33
06/01/2020 Vanquickelberghe Christine Psych.verpleegkundige a1 PaaZ - Ze 33
15/01/2020 Heemeryck marilyn Psych.verpleegkundige a1 PaaZ - Ze 33
20/01/2020 michels Sarah Hoofdverpleegkundige a.i. PaaZ - Ze 33
03/02/2020 apetraritei anna medew. Schoonmaak
03/02/2020 ayad Hafida  medew. apotheekassistent
03/02/2020 Carion Hilde  Psych.verpleegkundige a2 PaaZ - Ze 33
03/02/2020 Carton Jens  Verpleegkundige a1 PaaZ - Ze 33
03/02/2020 Claeys Stephanie Psych.verpleegkundige a2 PaaZ - Ze 33
03/02/2020 Criel Tinny  Verpleegkundige a1 geriatrie 42
03/02/2020 de rouck Katrien adjunct apotheker
03/02/2020 dubois mayte medew. Keuken
03/02/2020 gies Ybe  Verpleegkundige a2 PaaZ - Ze 33
03/02/2020 martens elise med. Secretaresse Operatiekwartier
03/02/2020 martens Tessa Psych.verpleegkundige a1 PaaZ - Ze 33
03/02/2020 moens Hans  Psych.verpleegkundige a1 PaaZ - Ze 33
03/02/2020 Stoffels Chanelle medew Voedingsdienst Vaatwas
03/02/2020 Van Hoorebeke ellen Verpleegkundige a2  geriatrie 42
03/02/2020 Van Torre marissa Verpleegkundige a2 mobiele equipe
03/02/2020 Van Waes Jolien Psych.verpleegkundige a2 PaaZ - Ze 33
03/02/2020 Van Weymeersch Jeroen Psych.verpleegkundige a2 PaaZ - Ze 33
10/02/2020 Huysman nicole medew. Schoonmaak
11/02/2020 Kockx rosita  Logistiek assistente LOgiSTieKerS CaL
17/02/2020 de Waele Leonie Klinisch Psycholoog Patientenbegeleiding
17/02/2020 driessens nico Verpleegkundige a2  
   hart/vaat/endocrinologie - Ze 32

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST
01/12/2019 Claes eline  Verpleegkundige a2 dagbeh. Kinder- en
   Jeugdpsychiatrie
15/12/2019 geirnaert annelies medew aankoopdienst 
31/12/2019 nagels Sandra adjunct apotheker
31/12/2019 Candries Steven apotheek-assistent(e)
04/01/2020 Speeckaert Soraya Logistiek medewerk(st)er
05/01/2020 de graeve ann Logistiek assistente
05/01/2020 Van den Broeck ann ergocoach
05/01/2020 dhoore debora medew. Schoonmaak
06/01/2020 Van nieuwenhuyze Layla Verpleegkundige a2 dagbeh. Kinder- en
   Jeugdpsychiatrie
06/01/2020 akmese nurcan Logistiek assistente
06/01/2020 Lievens anne apotheek-assistent(e)
15/01/2020 Volicenko Svetlana Verpleegkundige a2 geriatrie 44
26/01/2020 Vrielynck nicolas Verpleegkundige a1 Hartbewak. en Beroertezorg
27/01/2020 desmet marc medewerker iCT
31/01/2020 de meester Christel Verpleegkundige a2 Pneumologie
31/01/2020 de Storme Veronique apotheek-assistent(e)
31/01/2020 Standaert Sylvia Verpleegkundige a2 geriatrie 42
02/02/2020 Schiettecatte anneleen Verpleegk. Coördinator

   dagbeh. Kinder- en Jeugdpsychiatrie
09/02/2020 de Weert Johannes Kok Voedingsdienst
20/02/2020 de Baets Stephanie Logistiek assistente intern Patiententransport
20/02/2020 de Vlaeminck Kathleen Verpleegkundige a1 urologie
23/02/2020 Baetsle Stephanie medew. inschrijvingen en Opname
23/02/2020 Claeys eveline Verpleegkundige a2 geriatrie 41
23/02/2020 depuydt Tine Pediatr.verpleegk. Pediatrie
29/02/2020 de Love Christel medew. Schoonmaak
29/02/2020 Lippens Bart  Verpleegkundige a2 geriatrie 41
29/02/2020 de Bruyckere els Verpleegkundige a2 geriatrie 44

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN
12/12/19 roselie Lefevre  dochtertje van Van den BOSSCHe marLieS  
  (intensieve zorgen) en LeFeVre JenS (spoedgevallen)
19/12/19 Bas Van Onsem zoontje van dokter Van OnSem STeFaan (aSO Orthopedie)
23/12/19 Lena Savat dochtertje van Van damme eVeLYn (voedingsdienst)
01/02/20 Finn genbrugge zoontje van de deYne FinLeY(zorgeenheid 32) (foto)
06/01/20 Julôt Bobelyn dochtertje van Van Hamme Jana (onthaal & inschrijv.)
08/01/20 elodie de Lille dochtertje van FerCHiOu SaraH (schoonmaak)
10/01/20 Jérôme neyt zoontje van dokter COLPaerT CHarLOTTe (arts nKO)
16/01/20 alice Plasschaert dochtertje van HaeCK STeFanie (medische beeldvorm.)
18/01/20 amber Lameire dochtertje van BidLOT SindY (geriatrie 44)
18/01/20 Vic de Laere zoontje van adam eLine (geriatrie 43)
24/01/20 elena de grisse dochtertje van danSCHOTTer inKa (geriatrie 42)
27/01/20 Kamiel de maere zoontje van VerHeLST LiSa (operatiekwartier)
30/01/20 noé dufour dochtertje van de meuLenaere STeFanie (apotheek) (foto)
03/02/20 Lotje dheedene dochtertje van CaBOOr greeT (CaL) (foto)
21/02/20 gust moreels zoontje van geirnaerT iSaLien (algemeen secret.)
24/02/20 Odette Sjoerdsma dochtertje van SLaBBeKOOrn merLe (medische beeldv.)

Overlijdens
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP
14/12/19 robert Joos vader van JOOS PieTer (operatiekwartier)
14/12/19 Wilfried minne vader van minne BrigiTTe (schoonmaak)
20/12/19 denise eliano schoonmoeder van regina WeLVaerT (geriatrie 44)
22/12/19 aline deroo moeder van Van HiJFTe riCHard (vrijwilligers)
26/12/19 geeraard gernaey vader van gernaeY Carine (intensieve zorgen)
02/01/20 Philip Verstraeten schoonbroer van deCOninCK LieSBeTH (poli cardiologie)
04/01/20 Jurgen rogiest medewerker schoonmaak
05/01/20 michel delabie vader van deLaBie STeVen (dieetdienst)
05/01/20 Carlos Bogaert schoonvader van SWiTZYnCK Sandra (sp neurologie)
05/01/20 Johan Boone schoonbroer van Van dOngen marTine (tarif.en fact.)
05/01/20 Lydia Van Himste grootmoeder van Van raemdOnCK PerLa (revalidatiecentr.)
06/01/20 roger Plovie vader van PLOVie geerT (centrale afdelingslogistiek)
06/01/20 maria Borlé schoonmoeder van Van den BuSSCHe KaTLeen (schoonm.)
12/01/20 andré de Baere grootvader van BaeKe STeVen (patiëntenbegeleiding)
14/01/20 Willy Vandaele vader van VandaeLe anniCK (sp neurologie)
17/01/20 maria Cnudde schoonmoeder van POPPe KaTrien (zorgeenheid 34)
18/01/20 Walter de Couvreur vader van de COuVreur ann (zorgeenheid 21)
18/01/20 marie Louise Timmerman moeder van LaSOen mOniQue (onthaal en inschrijvingen)
02/02/20 Lucie moentjens moeder van gYSeLS BarT (spoedgevallen)
06/02/20 maria Buelens moeder van HuYLeBrOeCK HiLde (CaL)
08/02/20 Telma Bauwens moeder van VOSSaerT FranK (spoedgevallen)
08/02/20 Lea de Freest schoonmoeder van Van WaeYenBergHe Sandra (voedingsd.)
14/02/20 Jacques de Bruyckere schoonvader van STragier rOSeLine (onthaal)
18/02/20 nelly Van den driessche grootmoeder van Van den BOSSCHe ann (zorgeenheid 24)
24/02/20 angèle roete moeder van gYSSeLS KaTrien (geriatrie 44)
25/02/20 georgette Trenson moeder van de SCHuYTer CHriSTine (voedingsdienst)

Huwelijken
DATUM NAAM & VOORNAAM
18/12/19 Haegeman Sara (revalidatiecentrum) met VanHeCKe CHriSTOPHe 
22/02/20 dHOnT grieT (voedingsdienst) met marTenS WiLLem

19

personalia



Word jij het gezicht van AZ Alma?
Gezocht: artsen en medewerkers die het gezicht van AZ Alma willen zijn
AZ Alma plant een nieuwe professionele fotoshoot van artsen en 
medewerkers in hun dagelijkse werksituatie. De vorige foto-
shoot, begin 2017, leverde schitterende beelden op. Deze foto’s 
werden de voorbije drie jaar rijkelijk op verschillende plaatsen en 
fora gebruikt: in de vacatures in kranten, tijdschriften en week-
bladen, op Alm@net, op de ziekenhuiskalender, in Almagazine 
en Almascoop, op affiches, op de website, op onze sociale media 
(Facebook, LinkedIn, Instagram,…), op drukwerk e.d. De artsen en 
medewerkers die hiervoor model hebben gestaan, waren trots op 
het fotografische resultaat.

We zijn opnieuw op zoek naar artsen en medewerkers voor een 
volgende, professionele fotoshoot. Ook een aantal vrijwilligers zal 
gefotografeerd worden. De reden van deze nieuwe fotoshoot is 
eenvoudig: we hebben bijna al onze foto’s van de vorige sessie 
gebruikt en hebben dus nieuwe (maar ook vertrouwde) gezichten 
nodig.

Daarom deze oproep, die dus ook door de ‘modellen’ van de vo-
rige keer mag beantwoord worden. Graag zelfs. Maar we kijken 
ook uit naar andere gegadigden. Wij zoeken dus artsen en mede-
werkers van alle diensten en afdelingen van ons ziekenhuis die 
bereid zijn om zich in hun dagelijkse werksituatie, met respect 
voor de privacy van de patiënt, te laten fotograferen door een 
professionele fotograaf. 

De fotosessies vinden plaats op maandag 8 juni en dinsdag 
16 juni. 

Bent u bereid om aan deze campagne mee te werken, dan mag 
u dit zo snel mogelijk laten weten op de dienst PR & Communi-
catie: communicatie@azalma.be. Straks bent u misschien één van 
de gezichten van AZ Alma. ●


