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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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Gemengde gevoelens

“Ik had net de laatste hand gelegd aan een heel 
positief, opbeurend en fier voorwoord voor dit 
laatste Almagazine van 2019 toen me het nieuws 
bereikte van het overlijden van Marcel Hutsebaut, 
die tientallen jaren bestuurder en voorzitter van 
de raad van bestuur van de Heilig Hartkliniek 
is geweest. Met Marcel verliest dit ziekenhuis 
iemand die, samen met Hugo Bulté, de architect 
was van de fusie tussen de ziekenhuizen van Eeklo 
en Sijsele en zo de basis legden voor het mooie 
avontuur van AZ Alma. Ik heb Marcel gekend als 
een zeer minzaam man, geen tafelspringer, een 
man die veel geduld toonde, enorm waardeerde 
wat men voor “zijn kliniek” in Eeklo deed, een man 
die altijd oog had voor de zwakke mens die zich 
toevertrouwde aan de Heilig Hartkliniek. Maar hij 
was ook een verbindend iemand. Dat is duidelijk 
gebleken uit zijn inzet voor de fusie van de twee 
ziekenhuizen. Ik wens Betty, de kinderen en de 
familie alle sterkte toe in deze donkere dagen.”

“Ik schrijf dit voorwoord met gemengde gevoelens, want naast 
het verdriet om het heengaan van Marcel Hutsebaut, is er ook 
veel om blij en trots te zijn. We behaalden na jarenlang hard 
werken en grote inzet van iedereen een fantastische score 
van 98% op onze NIAZ-audit en we maken ons sterk dat dit 
zal volstaan om het felbegeerde label binnen te halen. Onze 
materniteit kreeg opnieuw het ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ 
toegekend en ziet zo de kwalitatieve zorg door het volledige 
team van hoofdvroedvrouw Tracy De Weirdt beloond. En recent, 
op het innovatiecongres Zorgvinding van In4Care sleepte AZ Alma 
voor twee van de tien geselecteerde innovatieprojecten een 
mooie prijs in de wacht: het team van hoofdverpleegkundige 

Marleen Van De Woestyne ontving 5.000 euro voor hun knap 
uitgedokterde digitale informatiebord om bezoekers of patiënten 
met vragen bij de juiste medewerker te loodsen. En een groep 
van vijf studenten in ons ziekenhuis ontving 2.500 euro voor een 
intuïtief beloproepsysteem.”
“En uiteraard mag ik de meer dan 320 kinderen van artsen en 
medewerkers niet vergeten die bij de Sint langskwamen om 
hun cadeautje op te halen. Ook ikzelf ging eens langs bij de 
Goedheiligman (zie foto) maar voor mij had hij geen cadeautje 
mee. Misschien volgt dat eind januari, op ons nieuwjaarsfeest…? 
Wie weet?”
“In ieder geval wens ik alle artsen, medewerkers en vrijwilligers 
een goede gezondheid in het nieuwe jaar, voor henzelf en 
voor allen die hen nauw aan het hart liggen. In naam van het 
directiecomité dank ik iedereen voor de grote inzet van het 
voorbije jaar en ik hoop uit de grond van mijn hart dat die ook zal 
beloond worden!” ●

Rudy Maertens
Algemeen directeur - dagelijks bestuurder

Aangesloten bij Kortom 
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gouden cuberdon

Mooi rapport na NIAZ-audit, blinkende 
schoonmaakploeg met Gouden Cuberdon

• Op de VIR’s haalde AZ Alma: 99 % = 1 VIR 
heeft even gehaperd.

• AZ Alma haalde over alle normen (goud 
+ platina + diamant) een voortreffelijke 
score van 98,1 %
- Op de gouden normen haalde AZ Alma 

een sublieme score van 99,6 %
 99,5 % op de gouden normen met ver-

hoogde prioriteit
 100 % op de andere gouden normen
- Op de platina normen landt AZ Alma 

reeds op 97,5 %
- Op de diamanten 

normen landt AZ Alma 
op 93,8 %

Als is dit een voorlopig re-
sultaat is, toch mogen we 
daar fier op zijn. Begin ja-
nuari krijgt onze algemeen 
directeur Rudy Maertens 
een telefoontje van NIAZ 
met het hopelijk positieve 
resultaat.

Ondertussen blijven we in AZ Alma diensten 
en afdelingen belonen die veel vooruitgang 
boekten en mooie initiatieven namen in het 
kader van de accreditatie. Dit keer viel de 
keuze op het team van de schoonmaak, waar 
diensthoofd Barbara Dhuyvetters en haar 
teamleiders samen met hun medewerkers 
bergen werk hebben verzet om alle neuzen 
in dezelfde richting te krijgen. Een fraai eigen 
zakboekje met de VIR’s en Gouden Normen 
is daar een mooi voorbeeld van.

Directeur zorgondersteunende diensten Fritz 
Defloor overhandigde dan ook met een 
brede glimlach de wisselbeker ‘Gouden Cu-
berdon’ aan de schoonmaakgroep. Op hun 
dienstvergadering begin december wilden 
ze allemaal (in 2 schuifjes) met het beeld op 
de foto vooraleer het naar een andere dienst 
of afdeling vertrekt. ●

Na een geslaagde proefaudit in november 2018 kregen we een jaar later weer 
een fraai rapport na de échte audit. Ofschoon het bij het ter perse gaan van dit 
Almagazine nog niet duidelijk was of we het NIAZ-label hebben gehaald of niet, 
toch mogen we met trots terugkijken op de puike cijfers, die het resultaat zijn van 
de inzet en het enthousiasme van alle artsen, medewerkers en vrijwilligers. Leest 
u even mee?

De blinkende schoonmaaksters met de Gouden Cuberdon
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Met 31 zijn ze, het vroedvrouwen-
team van de materniteit. Geflankeerd 
door hoofdvroedvrouw Tracy De 
Weirdt, vijf pediaters, zes gynaecolo-
gen, een pediatrisch verpleegkundi-
ge, logistiek en onderhoudspersoneel 
begeleidde dit prachtige powerteam 
dit jaar maar liefst 508 baby’s deze 
wondere wereld in (cijfer bij het 
ter…. perse gaan).

Het is een topjaar voor de brede afdeling 
materniteit – verloskwartier - neonatolo-
gie. Niet alleen haalde Tracy De Gouden 
Pinard binnen als meest verdienstelijke 
vroedvrouw; het team zag in november 
het gegeerde kwaliteitslabel Baby Friend-
ly Hospital Initiative (BFHI) verlengd wor-
den na een vlekkeloze audit. Om nog 
maar te zwijgen van de voor hen positief 
ervaren NIAZ-audit.
Wat dit team uniek maakt, is haar multi-
inzetbaarheid en breed takenpakket. 

Intens werkpakket

“Naast de vele administratieve taken zo-
als belangrijke SPE-registraties*, staan de 
verzorging en de opvolging van de patiënt 
centraal. Vroedvrouwen zijn deskundigen 

op gebied van zwangerschap, bevalling en 
kraamperiode. Wat ons uniek maakt, is dat 
de vroedvrouw naast technisch-verpleeg-
kundige handelingen (bedbad geven, in-
fuus prikken) ook medische handelingen 
uitvoert binnen de verloskundige zorg, zo-
als vliezen breken bij een bevalling.
Onlangs kreeg een collega de vraag of zij 
wel een infuus kon steken. Op dat mo-
ment doet ons vroedvrouwenhartje pijn. 
Zeker als je weet dat onze bedden niet 
alleen bestemd zijn voor jonge mama’s. 
We verzorgen ook patiënten uit de groep 
gynaecologie en reconstructieve / esthe-
tische chirurgie en voeren dan perfect 
alle technische handelingen van een ver-
pleegkundige uit.
We zijn daarom supertrots op onze ti-
tel vroedvrouw”, verklaart Tracy met de 
glimlach. 
“Ook de neonaatjes zijn een belangrijke 
populatiegroep op onze afdeling. Het per-

soneel op de Neonatologie wordt continue 
getraind om zorgbehoevende pasgebore-
nen de beste zorgen te bieden en baby’s te 
laten ontwikkelen op eigen tempo.
Onze afdeling focust niet enkel op de 
(aanloop naar) de bevalling en postna-
tale verzorging. We krijgen ongelooflijk 
veel ambulante patiënten over de vloer 
voor een monitoring, gepland of ad hoc 
wanneer de mommy-to-be ongerust is. 
Het begeleidingstraject verloopt trouwens 
veel ruimer dan dat: we voorzien indivi-

Topjaar voor Materniteit

Tracy en haar team op de uitreiking van de Gouden Pinard

“Onlangs kreeg een collega  
de vraag of zij wel een  

infuus kon steken.  
Op dat moment doet ons 
vroedvrouwenhartje pijn.”

 *SPE staat voor Studiecentrum Peri-
natale Epidemiologie. Het is een of-
ficiële overheidsinstantie in de tak 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Jaarlijks publiceert het SPE een jaar-
rapport met de meest belangrijke 
trends in geboorte en bevalling. In 
de volledige rapporten wordt dieper 
ingegaan op de evolutie van de ver-
schillende indicatoren in verband 
met pasgeborenen en kersverse 
moeders, zoals het aantal geboor-
tes in Vlaanderen, trends in geboor-
tegewicht, lengte, de leeftijd van de 
ouders en de wijze van verlossing.



dienst in de kijker
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duele prenatale consultaties, groepses-
sies, geven borstvoedingslessen en orga-
niseren onze populaire kraambeurzen. 
Los daarvan valt ook onze projectwerking 
niet stil. Zo zijn we actief in het project 
Moederzorg binnen het regionale KOM-
netwerk en bieden we ondersteuning in 
het Meetjeslandse Perinataal netwerk, 
waarvoor we in samenwerking met het 
OCMW bijscholingen hosten voor alle ver-
wijzers en belanghebbenden binnen de 
eerste- en tweedelijnszorg.”

Work hard, play hard

“Verzorging van patiënten maakt deel uit 
van onze core business. Anderzijds zijn de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van een vroedvrouw tijdens de arbeid en 
de bevalling niet te onderschatten: herken-
nen van eventuele pathologische situaties 
en tijdig onderzoek plannen, het uitvoe-
ren van de bevalling an sich - samen met 
de gynaecoloog -, reanimatie van een 

pasgeborene, intensieve monitoring van 
een pasgeborene op neonatologie, … De 
meeste vroedvrouwen hebben daarom 
een extra verzekeringspolis afgesloten, wat 
vrij opvallend is wanneer je denkt vanuit 
een klassiek verpleegkundig standpunt.”
“Het kan er dus heftig aan toe gaan op 
onze dienst. Op die momenten beseffen 
we hoe blij we zijn met elkaar als hecht 
team. We werken zeer patiëntgericht, 
vanuit een open en familiale sfeer. Zo 
familiaal dat we elkaar naast het werk 
niet uit het oog willen verliezen. Zo nu 
en dan verrassen we of verwennen we 
elkaar met een dinertje of een extraatje. 
De boog kan niet altijd gespannen staan.”

2020

“Hoewel, een nieuw jaar staat voor de 
deur en we hebben onze uitdagingen al 
uitgetekend: binnen het project Moeder-
zorg willen we een zorgpad ontwikkelen, 
gericht op het psychosociaal welzijn van 
de zwangere vrouw. Bovendien willen we 
gaan inzetten op simulatie-teamtrainingen 
binnen de verloskunde; uitgaande  van pa-
thologieën zoals een postpartumbloeding 
of reanimatie van een pasgeborene. Een 
interne werkgroep schrijft de scenario’s uit 
en bij de uitvoering ervan letten we op de 
inzet van de juiste vaardigheden en -  ui-
terst belangrijk - correcte communicatie. 
Bovendien blijven we ons continue bijscho-
len want iedereen verdient de beste zorgen!
Laat maar komen, 2020!” ●

Tracy en haar team op de uitreiking van de Gouden Pinard

Om vroedvrouw Carla en hoofdvroedvrouw Tracy te bedanken, 
schreef het team een levensecht sprookje uit. With happy ending 
;) Onderstaand een bloemlezing uit het hartverwarmende stuk.

Er was eens een stad die Azalma heette. De burgemeester 
van deze stad werd door iedereen mijnheer Maertens ge-
noemd.
…
Op een dag tekende mijnheer Maertens een speciaal con-
tract met de boze tovenaar Niaz. Hij vroeg de tovenaar en 
zijn gezellen om alle stadsgenoten te controleren of ze effec-
tief hun werk wel zo goed deden als hij van hen verwachtte.
…
Alle bewoners werden zenuwachtig. Zo ook de bewoners 
van het gehucht materniteit, waar Tracy door Maertens als 
hoofd was aangesteld. Iedereen in Azalma kende Tracy 
want ze was sinds kort de winnaar van de Gouden Pinard 
en aldus een BA: een beroemde Almatiër. 

Ze riep één van haar bewoners, Carla, bij zich waarvan ze 
wist dat ze altijd op haar kon rekenen. Ze werkten dag en 
nacht… maar riepen vooral de hulp in van feeën DMS en 
VMS iProva en hun broer FMIS (fmis), zodat iedereen 
werd klaargestoomd voor de grote controle.
…
De week van de grote test was iedereen gestresst…
Eens de week voorbij, bleek dat de inwoners van Azalma het 
eigenlijk schitterend hadden gedaan…
De bewoners van de materniteit beseften heel goed dat 
voor een groot deel de inbreng van Tracy en Carla hen had 
gekregen op het punt waar ze nu stonden.

Ze waren hen zo dankbaar dat ze besloten om die twee 
kanjers te verrassen met een kleine attentie en ze beloofden 
dat ze vanaf dan voor altijd hun neuzen in dezelfde richting 
zouden houden. ●

Almatiër zijn is fijn!

Blij met nieuw BFHI-label



Dokter De Pauw, afkomstig van Zomergem, 
kwam in de tweede helft van de jaren tach-
tig als vervangend anesthesist af en toe in 
de Heilig Hartkliniek. Maar toen dokter Fritz 
Van Hecke met pensioen ging, zag Chris-
tian De Pauw een kans. Hij werd in 1989 
benoemd en had dokter Jan Maeyaert 
(Anesthesie en pijn) en dokter Eric Vanhee 
(Anesthesie en Intensieve Zorg) als collega’s.

Pionier op vele vlakken

“Ik koos in mijn opleiding voor Anesthe-
sie, omdat dit – zeker vroeger – een heel 
technisch specialisme was: je moest al die 
soorten beademingsmachines, vroeger puur 
mechanisch, niet alleen kunnen bedienen 
maar ook herstellen. Dat fascineerde me 
enorm. Ook een patiënt bewaken zonder 
monitoring, enkel EKG hadden we toen, 
vond ik boeiend: visueel beoordelen, bij de 
patiënt blijven, de bloeddruk met stethos-
coop en manchet meten en registreren, 
de patiënt met witte doeken afdekken om 
zijn kleur te kunnen beoordelen… Moderne 
technologie als saturatie CO2, neuromuscu-
laire controle,… was nog niet voorhanden.”
“Die opleiding is me altijd bij gebleven, ook 

nu in een tijdperk waar alles computerge-
stuurd wordt, kijk ik eerst naar de patiënt en 
pas dan naar de machines. Laat me het zo 
stellen: in de Anesthesie maakt men dikwijls 
de vergelijking met de luchtvaartsector. Wel, 
ik heb leren vliegen met een tweedekker, 
nu vlieg ik met een airbus, maar ik kan ook 
nog altijd een tweedekker besturen.”
“Ik spitste me in de Heilig Hartkliniek vooral 
toe op Anesthesie en Urgentiegeneeskun-
de”, zegt dokter De Pauw. “De spoedop-
name was net opgericht, ik deed er samen  
met de kleine groep van anesthesisten, in-
ternisten en traumatologen de inslapende 
spoedwacht.” 
Christian De Pauw was in zijn loopbaan 
als dokter vaak een pionier, omdat hij een 
grote interesse had en een groot engage-
ment toonde. “In mijn opleiding in Leuven 
had ik ook een cursus rampenmanagement 
gevolgd. Ik was één van de eerste in Bel-
gië met zo’n diploma. Toen in 1991 de zie-
kenhuizen bij wet verplicht werden om een 
rampenplan uit te werken, vormde ik samen 
met dokter Luc Bauwens, directeur Jan De-
pestele en toenmalig hoofdverpleegkundi-
ge Luc Matthijs de rampenplancommissie. 
Wij waren het eerste ziekenhuis in Oost-
Vlaanderen met een eigen rampenplan! Het 
gevolg was dat het provinciebestuur me 
aansprak om mee te helpen aan het provin-
ciaal en medisch rampenplan…”
Een aspect van dat rampenplan was dokter 
De Pauw bijgebleven: bepaalde regio’s, ook 
die tussen Gent en Brugge, hadden geen 
MUG voor dringende medische hulp. “Sa-
men met de twee collega-anesthesisten en 
met de steun van de raad van bestuur en 
de directie, heb ik mij toen ingezet voor de 
oprichting van een MUG. In 1993 konden 
we ermee van start gaan.” 

Europese erkenning

Dat oog voor spoedgevallen en dringende 
medische hulp was er niet zomaar: dokter De 

Pauw was ook 27 jaar brandweerofficier in 
het korps van zijn thuisgemeente Zomergem, 
waar hij effectief mee op interventie trok, 
meewerkte aan de uitbouw van het korps en 
aan de bouw van de nieuwe kazerne. En op-
nieuw was er een pioniersrol weggelegd: hij 
startte met opleidingen voor brandweerlui en 
ambulanciers, nog voor de provinciale brand-
weerschool bestond. “De parking van het 
ziekenhuis stond vol met brandweerwagens 
wanneer er les was”, lacht dokter De Pauw, 
die als specialist Urgentiegeneeskunde ook 
aan de wieg stond van de Belgische Vereni-
ging voor Urgentiegeneeskunde en toen één 
van de eerste stagemeesters was.”
“Weet je dat het ziekenhuis van Eeklo ooit 
een Europese prijs gewonnen heeft?” ver-
rast hij ons. “Dat was met onze aanpak van 
agressie op de spoedgevallendienst. Als 
toenmalig coördinator van de Spoedopna-
me merkte ik op dat er vaak patiënten- of 
bezoekersagressie was. Samen met Frankie 
Neerinck en Luc Matthijs werkten we een 
beleid uit, waarbij agressie geregistreerd 
en aangepakt werd. Dat leverde een prijs 
op in een Europees project voor Welzijn op 
het Werk.”

Medische voorlopers

“Op vlak van Anesthesie kon ik via connec-
ties in de farmaceutische wereld meewer-
ken aan de ontwikkeling van een nieuw 
geneesmiddel tegen postoperatieve mis-
selijkheid. Het product werd toen enkel ge-
bruikt voor misselijkheid bij chemotherapie. 
Via internationale studies konden wij een 
geschikte dosis vinden voor gebruik in de 
postoperatieve fase. Dit was een van de 
voorlopers van de huidige Ondansetron. 
Daarmee stond ook ons ziekenhuis naast 
enkele Belgische en Zwitserse centra in de 
spotlights.”
Het laatste huzarenstukje van de arts die 
altijd in de luwte en ver weg van de schijn-
werpers, maar toch met groot engagement 
heeft gewerkt, was de opstart van het Pre-
operatief Consult (POC), een project dat in-
middels uit de voegen barst en zowel voor 
de patiënt als voor de zorgverstrekkers een 
absolute meerwaarde is gebleken.
Maar nu heeft dokter Christian De Pauw 

Dokter Christian De Pauw stopt op zijn zestigste na een mooie carrière:

“Steeds patiënt op de eerste plaats  
en altijd in het collectief belang”
“Ik heb me altijd voorgehouden: als het enigszins mogelijk is, wil ik op mijn zes-
tigste stoppen met geneeskunde”, zegt arts-specialist in de anesthesie dokter 
Christian De Pauw. “Welnu, tram zes is aangekomen en ik stap erop. Ik geef met 
een goed gevoel en grote voldoening graag de fakkel door aan mijn jongere col-
lega’s. Het is mooi geweest voor mij, nu is het tijd voor andere dingen.”
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Dokter Christian De Pauw met de bekende 
kleurrijke operatiemuts.



een punt gezet achter zijn carrière in de ge-
neeskunde en zijn kleurrijke operatiemuts 
definitief opgeborgen. “Ik blik met tevre-
denheid en trots terug op wat ik heb gere-
aliseerd, maar ik denk dat het tijd is om de 
fakkel aan jongere collega’s door te geven”, 
bekent dokter De Pauw. “De geneeskunde 
is veranderd, de administratie is ruimer, de 
mensen mondiger, de medicolegale druk 
groter. Je mag de druk op je sociaal en fa-
miliaal leven niet onderschatten voor een 
artsenechtpaar. Vaak heb ik afspraken met 
mijn echtgenote en mijn twee kinderen in 
extremis in het water zien vallen.”
Die tijd is nu voorbij. Mevrouw De Pauw 
blijft nog huisarts in Zomergem, zoon 
Christophe is arts-specialist in opleiding 
en dochter Isabelle studeert architectuur 
aan de KULeuven. En Christian? Die maakt 
nu tijd voor fotografie, schilderen, fietsen, 
zwemmen, wandelen, golfen en oldtimers, 
maar in de eerste plaats voor zijn gezin. ●

interview
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Dokter Heleen Demaegd  
Nieuwe arts-specialist 
in de Gynaecologie en Verloskunde
AZ Alma start het nieuwe jaar met een nieuwe arts: dok-
ter Heleen Demaegd, arts-specialist in de Gynaecologie en 
Verloskunde. Ze behaalde haar diploma Geneeskunde aan 
de Universiteit Gent en specialiseerde zich nadien in de Gy-
naecologie-Verloskunde, eveneens aan de UGent. Ze deed 
ervaring op in Nederland, in AZ Maria Middelares Gent, Jan 
Yperman Ziekenhuis Ieper en in UZ Gent. Aan KU Leuven 
volgde dokter Demaegd recent een interuniversitaire oplei-
ding prenatale echografie en foetale geneeskunde. 

Dokter Demaegd zal in de dienst Gynaecologie nauw samenwerken met arts-dienst-
hoofd dokter Michel Bafort, dokter Karl Brack, dokter Christine Colmant, dokter Elisa De 
Bel, dokter Fleur De Metsenaere en dokter Myriam Struyven.
U kunt dokter Heleen Demaegd rechtstreeks bereiken op het nummer 09-310 15 51 of 
via e-mail heleen.demaegd@azalma.be. ●

 Nieuwe arts

Ook dokter Ignace Huybrechts rondde de kaap van de 
zestig en ook hij verlaat na 30 jaar AZ Alma. Hij blijft 
verder aan de slag als (neuro)psychiater, deels in de 
ouderenpsychiatrie PC Sint-Jan in Eeklo, deels in een 
centrum voor mentaal gehandicapten in Aartrijke. 
Met dokter Huybrechts verliest AZ Alma een brugfi-
guur tussen het domein van de neurologie en de psy-
chiatrie. 

“Ik was één van de laatste afgestudeerden van de richting 
neuropsychiater”, zegt dokter Huybrechts, die in Leiden 
en Leuven werd opgeleid. Na zijn legerdienst ging de van 
Limburg afkomstige Ignace Huybrechts aan de slag in het 
ziekenhuis in Eeklo, waar hij aan de eerste contacten en 
latere samenwerking met dokter Michel Braems de beste 
herinneringen overhoudt. “Ik kende Eeklo hoegenaamd 
niet, maar ik koos toch voor dit ziekenhuis omwille van de 
aangename kennismaking. Ik startte in de associatie neu-
rologie, die snel werd uitgebreid en ook begon met een 
wachtdienst neurologie, verspreid over Eeklo en Sijsele, als 
voorbode op de latere fusie.”
“In onze associatie hadden we altijd een zeer goede ver-
standhouding”, onderstreept dokter Huybrechts. “Met mijn 
collega’s is er steeds een diepmenselijke warme band ge-
weest, waardoor het afscheid toch wel pijn doet. In de toe-
komst zal ik verder actief zijn in de dienst ouderenpsychi-
atrie in Sint-Jan Eeklo en in een centrum in Aartrijke,  waar 

ik ook al dertig 
jaar zorg help 
dragen voor 
mensen met 
een diepmentale 
handicap. In de 
toekomst wil ik 
me interesseren 
voor artificiële 
intelligentie en het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen 
en tools die in de hulpverlening een plaats kunnen vinden 
in de dagelijkse realiteit en later in de zorgomkadering van 
de patiënt.”

Dokter Huybrechts kijkt met een goed gevoel terug op zijn 
loopbaan in AZ Alma en op de samenwerking met de ande-
re collega-specialisten, met sommigen al tientallen jaren. 
“Ik heb als arts steeds geprobeerd mij in te leven in het 
lijden van de patiënt, zonder te vervallen in kille procedu-
rale zorg”, besluit Ignace Huybrechts. “Ik behandelde mijn 
patiënten steeds met respect, want ik besef dat we vroeg 
of laat ook zelf patiënt zullen zijn. Dat hoort bij de cyclus 
van het leven en daar ontsnap je ook als hulpverlener niet 
aan. Daarom is het één van mijn voornemens om zo goed 
mogelijk voor de gezondheid te zorgen en eindelijk eens 
waarmaken wat ik continu aan mijn patiënten aanbeveel, 
namelijk gezonder leven in lichaam en geest!”●

Dokter Ignace Huybrechts verlaat AZ Alma:

Afscheid van  
een brugfiguur

Dokter Ignace Huybrechts



Een glimlach, een vriendelijk woord en een behulpzaam gebaar kunnen wonderen verrichten. Die 
positieve krachten weten onze 147 vrijwilligers dag na dag handig in te zetten. Meer nog, de vrijwil-
ligers droegen hun steentje bij tijdens de accreditatievoorbereidingen en hielpen AZ Alma mee aan 
het behalen van het referentiebewijs “Inclusieve Onderneming 2019”, uitgereikt door de groep Intro 
(een project waarin mensen dankzij trajectbegeleiding hun carrière terug op de rails zetten). 
Al die succesverhalen verdienden een onvergetelijke avond. Daar zijn deze beelden het bewijs van. 
Verpleegkundig en paramedisch directeur Annabell Verhaegen onderstreepte de ‘onbetaalbare’ 
kracht van de vrijwilligerswerking en Chris Van Keer, lid van de raad van bestuur, was aanwezig om 
menig dankwoord uit te delen aan de talrijk aanwezige gevierde bende. We kijken alvast uit naar het 
jubileumjaar 2020 waarin de vrijwilligerswerking én Radio Zonnestraal 40 jaar bestaan. ●

Feestelijke opwarmer  
voor jubileumjaar
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Drukke dag voor de 
Sint en zijn Pieten
Met 325 waren ze, onze Almakindjes. De één al 
wat meer gehaaid op cadeaus, dan wel op een 
babbel op schoot van de sint. Merci Sinterklaas, 
merci HR, catering en vrijwilligers voor de warme 
ondersteuning. Tot volgend jaar, we zullen weer 
braaf zijn in 2020…  ●
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Dokter Danny Meire rondde deze zomer de kaap van de zes-
tig en op zijn verjaardagsfeest vroeg hij geen geschenken, 
maar een gift die hij op zijn beurt zou overmaken aan onze 
oncologieafdeling. Zo verzamelde hij de fraaie som van 4.300 
euro die hij overhandigde aan dokter Muriel Thienpont, haar 
collega’s en het oncologisch team. En die zijn héél blij met 
deze fraaie geste, want nu kunnen ze de patiënten nog meer 
comfort aanbieden: verzorgingsmateriaal, slaapmutsjes voor 
chemopatiënten, huidverzorgingskits, Manhae-verpakkingen, 
Carenetbonnen voor schoonheidszorgen thuis na de behan-
delingen... Als afronder van de Week tegen Kanker kon dit 
tellen! ●

AZ Alma beschikt over een groep medewerkers die steeds be-
reid is om zich bij te scholen waar nodig of om de horizon te ver-
ruimen. Dit was in 2019 niet anders en zestien collega’s kwamen 
in het Kennisatelier hun (eind)werk voorstellen. In het publiek 
kwamen andere medewerkers hun (af)studerende collega’s 
aanmoedigen. De zestien die toonden wat ze in hun mars heb-
ben waren Marleen Vandewalle, Griet Goethals, Ann Boone, 
Mieke Van der Sypt, Anneke Bauwens, Manon Pieters, Op-
hélie Van Mingroot, Stephanie De Ruyter, Silvy Grootaert, 
Esther Huyghe, Ann Stuyvaert, Sofie Verstringe, Sien Lam-
mertijn, Mieke Willems, Sybil Van den Bussche en Yasmine 
Bauwens. De aangesneden onderwerpen waren heel verschil-
lend: zuurstofvoorziening van het hart, stralingsprotectie, CSA 
procesmanagement, pijn bij de geriatrische patiënt, palliatieve 
zorg, valpreventie bij ouderen, diabetische voetwonde,... ●

Het team van ZE34 (straks ZE24) gooide hoge ogen op het 
innovatiecongres Zorgvinding van In4Care. Hoofdverpleeg-
kundige Marleen Van De Woestyne en collega Isabelle Bal-
legeer stelden er het door de zorgeenheid ontwikkeld digi-
taal informatiebord voor. Dit gebeurde in samenwerking met 
studenten van HoWest en ondersteuning van StudioDott. Tot 
voor kort hing aan de toegang tot de afdeling een flipchart 
met daarop fotootjes van verpleegkundigen en de patiënten-
kamers waarvoor ze die dag verantwoordelijk waren. Maar 
dat was een dagelijkse rompslomp om die telkens aan te pas-
sen. Daarom werd een digitaal informatiebord uitgewerkt zo-
dat bezoekers en patiënten steeds snel bij de juiste personen 
met hun vragen terecht komen. Dit innovatieve project werd 
beloond met 5.000 euro om het verder uit te rollen. Ook een 
project rond een beloproepsysteem in AZ Alma, ontwikkeld 
door studenten, was goed voor een premie van 2.500 euro.
En dit is nog niet alles. Hoofdverpleegkundigen Petra Criel 
(pediatrie) en Isabelle Martens (geriatrie) zijn met een team 
ingestapt in de projecten ‘refluxbroek’ en ‘een houder voor 
het beloproepsysteem’ via het innovatietraject Makerhealth. 
Nog nooit van gehoord? Geen probleem… daar brengen we 
in 2020 verandering in met het strategisch project: ‘Onder-
steunen van Innovatieve Speerpuntdiensten’. Hierbij willen 

we innovatie meer op 
de Alma-kaart brengen. 
Voel je het nu al krie-
belen, blijf ons volgen 
en geef jouw ideeën 
door aan Eva Steen 
of Els De Volder.  
Begin januari komt het  
Makerhealth-team 
naar AZ Alma om 
nieuwe ideeën te 
sprokkelen. ●

5.000 euro voor digitaal informatiebord

Gulle dokter Danny Meire 
voor oncologieafdeling

Zestien collega’s tonen hun 
(eind)werk in het Kennisatelier



AZ Alma  
fietste 24 uur 
tegen kanker

Op 8 en 9 november vertegenwoordigden 
27 paar sportieve benen de eer van AZ 
Alma tijdens de 24 u op rollen, ten voordele 
van Kom op tegen Kanker. Dat dit hartver-
warmend evenement van de Eeklose Kilo-
metervreters enkel aan populariteit wint, 
bewijzen deze sfeerfoto’s. Bij deze willen 
we niet alleen de Alma-fietsers, maar ook 
‘onze’ Sabine De Baets en haar partner 
Dirk Verzee extra bedanken voor hun oe-
verloze inzet. Op naar editie 2020! ●
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In de rubrieken ‘in dienst’ en ‘uit dienst’ worden enkel de gegevens opgenomen van personeelsleden, die tewerkgesteld zijn met een contract van minimum 3 maand. 
Voor de rubrieken ‘huwelijk’, ‘geboorte’ en ‘overlijden’ baseren we ons op de informatie die door de personeelsleden zelf aan de personeelsdienst wordt bezorgd. Indien 
u niet wenst dat de aangeleverde gegevens gebruikt worden in het Almagazine, gelieve dit dan expliciet mee te delen aan de personeelsdienst. In deze editie 
van het Almagazine hebben de personalia betrekking op de periode van 01/09/2019 tot en met 30/11/2019.

In dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST

02/09/2019 De Neve Annick Verpleegkundige A2 Geriatrie 44

02/09/2019 Steenbeke Tessa Medew. Keuken Voedingsdienst

02/09/2019 Verhoef Johan Verpleegkundige A2 Algemene Waak

02/09/2019 Hooft Anje  Medew. Schoonmaak

06/09/2019 Van Landuyt Steven Verpleegkundige A1 Intensieve Zorg

15/09/2019 Van Hoornweder Haynee Verpleegkundige A1 Zorgeenheid 33 

23/09/2019 Daelemans Thomas Verpleegkundige A1 SP Neurologie

23/09/2019 Laureyns Tim Medew. Voedingsdienst Vaatwas

23/09/2019 Dhoore Debora Medew. Schoonmaak

24/09/2019 Boone Els  Medew. Keuken Voedingsdienst

30/09/2019 Van Daele Silvie Logistiek Assistente CAL

01/10/2019 Deman Anthony Arts - Specialist In Opleiding  

   Consultatie Anesthesie Pijntherapie

01/10/2019 Van Hove Liesbeth Apotheek-Assistent(e) 

01/10/2019 Lamiroy Thibaud Arts - Specialist In Opleiding  

   Gastro-Entero

01/10/2019 Deschrijver Miguel Arts - Specialist In Opleiding  

   Fysische Geneeskunde

01/10/2019 De Groote Veronique Verpleegkundige A2 Cardiologie

01/10/2019 Van De Velde Timo Arts - Specialist In Opleiding Geriatrie

03/10/2019 Dryoel Kyron Medew. Keuken Voedingsdienst

07/10/2019 Van Den Wyngaert Thomas Arts - Specialist In Opleiding Orthopedie

07/10/2019 Meert Celine Arts - Specialist In Opleiding Orthopedie

07/10/2019 Lievens Anne Apotheek-Assistent(e) 

07/10/2019 Van Poecke Thomas Logistieke Medewerker CAL

07/10/2019 De Muynck Marte Logistieke Medewerker CAL

07/10/2019 De Ronne Melissa Verpleegkundige A2 SP Neurologie

07/10/2019 Ivanova Mariyana Medew. Schoonmaak

07/10/2019 De Borger Chloe Medew. Mobiele Equipe

07/10/2019 Couque Vanessa Verpleegkundige A1 Geriatrie 44

16/10/2019 Raymakers Thierry Medewerker ICT Dienst ICT

17/10/2019 Staelens Ella  Tijdelijk Ziekenhuisarts Fysische Geneeskunde

21/10/2019 Dhont Luiz  Medew Sterilisatie Sterilisatie CSA

01/11/2019 De Causmaecker Silke Medewerker Personeelsdnst Dienst HR

01/11/2019 Daeninck Sylvie Medew. Sociale Dienst Patientenbegeleiding

04/11/2019 Wieme Michelle Verpleegkundige A2 Mobiele Equipe

04/11/2019 Van Hullebusch Julie  Verpleegkundige Geriatrie 43

04/11/2019 Heyerick Thuline Kinésist(e) Revalidatiecentrum

04/11/2019 Beguin Petra  Psych. verpleegkundige A2 Algemene Waak

04/11/2019 Minne Brigitte Medew. Schoonmaak

04/11/2019 Deleu Thomas Muziektherapeut Dagbeh. Kinder- en

   Jeugdpsychiatrie

05/11/2019 Van Onsem Stefaan Arts - Specialist In Opleiding Orthopedie

11/11/2019 De Backer Sandra Medew. Keuken Voedingsdienst

18/11/2019 Gryson Donna Verpleegkundige A1 Mobiele Equipe

18/11/2019 Teirlinck Mieke Medew. Inschrijvingen en Opname

25/11/2019 De Gryse Anne Verpleegkundige A1 Stomatologie / MKA

25/11/2019 De Gelder Esther Medew. Inschrijvingen en Opname

Uit dienst
VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST

01/09/2019 De Reu Cindy Medew. Keuken Voedingsdienst

03/09/2019 Botterman Gianni  Medewerker ICT

15/09/2019 Bauwens Isabeau Verpleegkundige A1 Geriatrie 42

17/09/2019 Van Damme Hilde Ziekenhuissteward

17/09/2019 Seu Yvon Francis Medew. Keuken Voedingsdienst

27/09/2019 Somnel Evelien Verpleegkundige A2 Zorgeenheid 32

30/09/2019 Van Roye Marc  Medew. Technische Dienst

30/09/2019 Engelen Stijn Verpleegkundige A1 Zorgeenheid 32

30/09/2019 Verleye Maximiliaan Diëtist(e) Dieetkeuken

03/10/2019 Lete Sophie  Zorgkundige Geriatrie 41

04/10/2019 Caasalan Flor  Medew. Schoonmaak 

06/10/2019 Diarra Seydou Arts - Specialist In Opleiding Orthopedie

13/10/2019 Leloup Katrien Administratief Medewerker Orthopedie

16/10/2019 Vannevel Maurien Verpleegkundige A1 Geriatrie 42

18/10/2019 Bruggeman Anke Audioloog NKO

20/10/2019 De Craene Natascha  Medew Boekhouding

20/10/2019 De Bruyne Evy Verpleegkundige A2 Geriatrie 43

21/10/2019 Dufoor Nathalie Medew. Schoonmaak 

31/10/2019 Lameire Patrick Medew. Technische Dienst

31/10/2019 Neerinck Margot Logistiek Assistente CAL

03/11/2019 Kowlesar Soeritakoemarie Medewerker Vaatwas

17/11/2019 Goethals Katrien Verpleegkundige A2 Geriatrie 42

17/11/2019 Vandorpe An Verpleegkundige A2 Geriatrie 44

17/11/2019 Soriano Masson Cristine Verpleegkundige A2 Geriatrie 42

17/11/2019 Van De Kreeke Judith Verpleegkundige A2 Geriatrie 43

Geboortes
DATUM NAAM  KINDJE VAN

31/5/19 Leon Savat zoontje van VANDE WALLE KIMBERLY (Voedingsdienst)

21/8/19 Damian Goossens zoontje van VERSLUYS NATASJA (Schoonmaak)

19/10/19 Viktor Helsmoortel zoontje van RODET MELISSA (Zorgdata) (foto)

30/10/19 Loïc Criel zoontje van CRIEL DAVID (Operatiekwartier)

10/11/19 Vic Dhanyns zoontje van CORNELIS MIEKE (Zorgeenheid 33)

13/11/19 Coco Lambert dochtertje van VAN DER JEUGHT MELANIE  

  (SP Locomotorisch)

8/12/19 Anabelle Declerck dochtertje van DECLERCK ROBIN (Revalidatiecentrum)

Overlijdens
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP

30/8/19 Elza Antheunis grootmoeder van SWITZYNCK SANDRA (SP Neuro)

17/9/19 Marguerite De Vliegher grootmoeder van VAN ZANDWEGHE LIESBETH  

  (Algemeen Secretariaat)

22/9/19 Gilbert Vlaeminck schoonvader van HUYLEBROECK HILDE  

  (Centrale Afdelingslogistiek)

21/9/19 Mariette Van Houtte grootmoeder van PENNINCK NATHALIE  

  (SP lLocomotorisch) en schoonmoeder van V 

  AN KERCKHOVE GRETA (Vrijwilligers)

28/10/19 Bertrand Van Parys grootvader van MARTENS SANDRA (Diabetesconventie)

5 /11/19 Willy Steyaert schoonvader van DE WILDE MIEKE (Geriatrie 42)

21/10/19 Greta Vogels stiefmoeder van LOWETTE JOKE (Zorgeenheid 33)

7/10/19 Gilberte Van Weddingen moeder van Dr. BONTE CARIN (Oftamologie)

9 /10/19 Edmond Willems vader van WILLEMS PEGGY (Schoonmaak) en  

  WILLEMS WENDY (Schoonmaak)

9 /10/19 Julien Vandeputte grootvader van VERBEKE JANA (Medische Beeldvorming)

  en SPEECKAERT SEBASTIAN (Spoed)

7/10/19 Josianne Bogaert grootmoeder van VAN BRUSSEL NATHALIE (Schoonmaak)

10/19 Martina Moens moeder van LIPPENS WENDY (Schoonmaak)

9/10/19 Luc Van de Veire schoonvader van Dr. DE BEL ELISA (Gynaecologie)
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Overlijdens (vervolg)
DATUM NAAM  VERWANTSCHAP

12/10/19 Marcel Ryckaert vader van RYCKAERT CHRISTA (Schoonmaak)

9/11/19 Arsène Van den Bossche schoonvader van DE BAETS MARIANNE (Zorgeenheid 33)

8/11/19 Jackie Hertleer broer van HERTLEER PEGGY (Zorgeenheid 33)

14/11/19 Marianne Standaert zus van STANDAERT INGRID (Centrale Afdelingslogistiek)

6/11/19 Dirk D’hondt schoonbroer van TIMMERMAN LEENTJE (Voedingsdienst)

14/11/19 Gerard Dhondt schoonvader van RONDAS KATTY (Zorgeenheid 34)

4/11/19 Daniel Tiberghien broer van TIBERGHIEN JACQUELINE (Schoonmaak)

18/11/19 Sonja Onderdonck zus van ONDERDONCK KETTY (Revalidatiecentrum)

23/11/19 Maria Willems moeder van DEGRAEVE MARC (Medische Beeldvorming)

28/11/19 Paula Van Landschoot  grootmoeder van VAN DE WALLE KIMBERLY  

  (Voedingsdienst) 

Huwelijken
DATUM NAAM & VOORNAAM

8/31/19 DHAESE LISA (Operatiekwartier) met VAN GUYT WILLARD

9/6/19 DECLERCK ROBIN (Revalidatiecentrum) met SLAMBROUCK EVA

6/22/19 MORTIER CHELSEY (Materniteit) met CLAEYS LEANDER

10/4/19 BILAEY EVI (Operatiekwartier) met DE SOETE DAVID

10/18/19 VAN LAERE GRIETJE (Spoedgevallen) met SIERENS NICK

11/18/19 VAN OOTEGEM JOERI (Technische Dienst) met VAN DAMME JOYCE
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Geboorte
Mieke Cornelis en haar 
zoontje Vic Dhanyns. 
Vic werd geboren op 
10 november 2019, 
Mieke werkt op ZE33 
(nu ZE23) oncologie en 
pneumologie.

Bedankt
Marcel! 

Veertig jaar lang zetelde Marcel 
Hutsebaut in de raad van bestuur 
van ons ziekenhuis, het gros daar-
van in de Heilig Hartkliniek (als eer-
ste leek!), maar ook nog een deeltje 
in die van AZ Alma. Hij was onge-
veer de helft daarvan ook voorzitter 
van de Eeklose raad van bestuur en 
lag samen met Hugo Bulté (toen-
malig voorzitter raad van bestuur 
van het Elisabeth Ziekenhuis) aan 
de basis van de fusie tussen de 
beide ziekenhuizen, waaruit uitein-
delijk AZ Alma is ontstaan.

In 2010 ging Almagazine bij Marcel op bezoek 
n.a.v. zijn afscheid uit de raad van bestuur. Uit 
dat artikel komt de volgende passage: 



Je zou kunnen zeggen dat het begrip 
‘éminence grise’ uitgevonden werd voor Mar-
cel Hutsebaut. Door zijn ervaring en zijn door-
zicht, maar vooral zijn levenswijsheid werd 
en wordt steeds naar hem geluisterd. Marcel 
was en is geen tafelspringer, maar iemand 
die wel zijn zegje doet als het nodig is. Hij 
was vaak een verzoener, maar kon ook hard 
zijn als het moest. Zijn rechtlijnige en eerlijke 
houding, de voorbije vier decennia, hebben 
hem alvast het respect en de dankbaarheid 
opgeleverd van iedereen die bij ons zieken-
huis betrokken is. (…) “Ik was eerst gewoon 
lid, later secretaris en uiteindelijk en tot aan 
de fusie, voorzitter. Die fusieperiode was 
spannend en heel intens. Maar het geeft me 
zeer veel voldoening dat het toch gelukt is. 
Ik wist heel goed: als deze fusieoperatie niet 
lukt, is het binnenkort voor allebei de zieken-
huizen afgelopen. En nu hebben ze samen 
toch nog een mooie toekomst. Ik ben blij dat 
ik daaraan mijn steentje heb bijgedragen.”

We vroegen aan enkele personen uit het 
ziekenhuis, die nauw met Marcel hebben 
samengewerkt, om een reactie.

“Steeds oog voor de  
zwakke medemens”

“Ik heb Marcel gekend als een zeer minzaam 
man, die veel geduld toonde, enorm waar-
deerde wat men voor ‘zijn kliniek’ in Eeklo 
deed, en die altijd oog had voor de zwakke 
mens die zich toevertrouwde aan de Heilig 
Hartkliniek. Marcel heb ik ook steeds ervaren 
als een verbindend iemand, graag tussen de 
mensen en werkend voor de mensen. Een-
voudig en bescheiden, maar heel erg fijn en 
empatisch.
In de Kunstcommissie leerde ik dan weer een 
andere kant van Marcel kennen, met oog 
voor hedendaagse kunst, met een bewonde-
rende goedkeurende blik naar jonge kunste-
naars die zich waagden, met aandacht voor 
kunstenaars uit de regio die hij kansen wou 
bieden ….
Het deed me wat toen ik het bericht kreeg 
van zijn overlijden. Ik draag Marcel een warm 
hart toe. Ik wens Betty, de kinderen en de 
ganse familie veel sterkte toe.”

(Rudy Maertens, algemeen directeur en 
dagelijks bestuurder)

“Kleine man met  
groot sociaal bewogen hart”

“Marcel was de man van het traditionele 
middenveld, sterk sociaal bewogen in woord 
en daad, maar toch verantwoordelijk met zin 
voor bestuur. Hij was mijn voorzitter van de 
vzw Heilig Hartkliniek toen ik er in 1989 be-
gon. Samen met hem en met Rudi Desmet 
bereidden we de fusie voor, aftoetsen, in dis-
cretie overleggen en kijken hoe we de artsen 
konden overtuigen. Met respect voor elkaar 
zijn we ver gekomen.
Van Marcel heb ik ook veel geleerd over on-
derhandelen: principieel, eerlijk, met wat hu-
mor, tot compromis bereid zonder principes 
te verliezen, altijd beseffen dat iedereen met 
een goed gevoel met een compromis naar de 
achterban moet kunnen. Elkaar succes gun-
nen. Hij kwam ook steeds consequent voor 
zorg naar de eigen Heilig Hartkliniek, met 
achting voor de artsen, zonder bezwaard te 
zijn door zijn kennis als voorzitter van de raad 
van bestuur. Ook na heftige gesprekken bleef 
hij charmant voor zijn gespreksgenoten en 
had hij aandacht voor hun familie. Kortom, 
Marcel Hutsebaut was een kleine man met 
een groot sociaal bewogen hart.” 

(dokter Danny Meire, radioloog en oud-
voorzitter medische raad)

“Marcel hernam  
de fusiegesprekken  
na een mislukte start”

“Marcel en ik hebben samen geijverd voor 
en gewerkt aan de fusie van de ziekenhuizen 
in Eeklo en Sijsele, samen met enkele artsen 
en directieleden. Maar het is bekend dat de 
eerste gesprekken eind de jaren negentig 
faliekant waren afgelopen en de onderhan-
delingen waren opgeblazen. Het was Marcel 
die me na een tijdje opnieuw contacteerde 
en vroeg om nog eens aan tafel te zitten, om 

het op een andere manier aan te pakken. Ik 
ben op zijn vraag ingegaan, met het bekende 
gevolg.
Met Marcel verliest AZ Alma een belang-
rijke pionier en voorvechter. Ikzelf verlies in 
hem een compagnon de route. We hadden 
verschillende karakters, maar waren toch 
zielsverwanten met één doel voor ogen: een 
kwalitatieve en uitgebreide gezondheidszorg 
tussen Gent en Brugge.”

(Hugo Bulté, gewezen voorzitter raad van 
bestuur Elisabeth Ziekenhuis en AZ Alma)

“Marcel was een wijs man”

“Ik heb Marcel gedurende meer dan 30 jaar 
goed gekend en steeds gewaardeerd, 15 jaar 
als voorzitter van de Heilig Hartkliniek en na 
de fusie als ondervoorzitter van AZ Alma. Hij 
speelde een meer dan cruciale en bepalende 
rol in de fusie tussen Eeklo en Sijsele en als 
we nu in een prachtig nieuw ziekenhuis zit-
ten, is dit, samen met Hugo Bulté, zeker zijn 
verdienste.” 
“Als er één adjectief is dat van toepassing 
is op Marcel denk ik aan ‘wijs’. Marcel was 
voor mij een wijs man, bezadigd, steeds 
sterk luisterbereid, zacht in woorden en in 
omgang, nooit kwetsend of brutaal en altijd 
een consensus betrachtend. Zijn monkellach 
en zijn stille overtuigingskracht wisten me-
nig potentieel conflict te ontmijnen en zelfs 
als het eens niet direct lukte, bleef zijn op-
timisme en zijn diep geloof in de goedheid 
van elke mens overeind. Ik ben Marcel ook 
dankbaar voor de goede verstandhouding en 
de hechte samenwerking die we steeds had-
den. Ik wens zijn lieve echtgenote Betty en 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in 
deze moeilijke periode.”

(Jan Depestele, oud-directeur Heilig Hart-
kliniek en directeur HR & Organisatie AZ 
Alma) ●
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Caroline De 
Kesel trekt 
naar ’t zeetje

39 jaar stond er op de teller toen 
Caroline De Kesel op 14 oktober voor het laatst de deur van ZE34 
spijsvertering dichttrok. 39 mooie jaren, zegt ze zelf, jaren waarin 
weliswaar heel hard moest gewerkt worden, maar waarin ook 
mooie collegiale banden werden gesmeed. Caroline werkte altijd 
op ‘inwendige’, een zware dienst, maar ze hield van haar werk. 
De helft van haar carrière was ze nachtverpleegkundige. “Ik ben 
blij dat ik nog de verhuis naar dit nieuwe mooie ziekenhuis heb 
kunnen meemaken”, zegt de jongere zus van Mi-Jef De Kesel, 
ook al een bekende verpleegkundige van ons ziekenhuis. “Nu 
is het tijd voor de drie kleinkinderen, de contacten met de vele 
vrienden en voor een verhuis naar Oostende, waar ik met mijn 
man een nieuw appartement heb gekocht.” Op de foto wordt 
Caroline letterlijk op handen gedragen door haar collega’s. ●

Jan 
Schelstraete stopt met pijn 
in het AZ Alma-hart
Na een loopbaan van meer dan 40 jaar nam Jan Schelstraete 
eind december afscheid van zijn collega’s op de Spoedgevallen 
en van “zijn” AZ Alma. “Ik ben in die 40 jaar geen enkele dag 
tegen mijn goesting komen werken”, zegt Jan, die graag nog 
een jaartje langer was gebleven. Hij startte in 1979 in de Heilig 
Hartkliniek op radiologie bij dokter Codron. 23 jaar later trok hij 
naar Spoed, waar hij één van de vertrouwde gezichten werd. “Ik 
zal mijn collega’s echt wel missen”, zegt Jan. “Ik heb nooit met 
iemand problemen gehad en kan in schoonheid afscheid nemen. 
Ik kreeg al een spetterend pensioenfeest en dat heeft me deugd 
gedaan.” Jan is de eerste van vijf familieleden in AZ Alma die er 
een punt achter zet: zus Lieve, schoonzussen Ann De Bruycker en 
Tine Van Poucke, en wederhelft Isabel Bekaert hebben nog even 
te gaan. “Ik hou van tuinieren en fietsen, en Isabel schreef me 
al in voor 10 kooklessen voor mannen…”, knipoogt Jan, die met 
een laatdienst op 29 december samen met Isabel afscheid nam 
van de Spoedgevallen. ●

Patrick Lameire (’t schilderken) 
bergt verfborstel op

Hij is al een tijdje uit 
het zicht verdwenen 

wegens ziekte, maar 
ook Patrick Lameire 
(beter bekend als ’t schil-
derken) zette eind no-
vember een punt achter 
een héél lange loopbaan. 
Hij startte in… 1972 als 
14-jarige met een leercon-
tract bij zijn vader André, kreeg vier jaar later een vast contract 
en was dus eigenlijk 47 jaar werknemer van het ziekenhuis! Pa-
trick was ook vakbondsman en lid van de Ondernemingsraad. De 
naam Lameire blijft behouden in AZ Alma dankzij dochter Nadia 
(Magazijn & Distributie), die samen met Patrick, zijn kleinkinde-
ren Xander en Xenaïka en zijn echtgenote Marleen op de foto 
staat en die ook een leuk gedichtje schreef, waarvan we enkele 
lijntjes meegeven:

47 jaar lang mocht hij letterlijk het ziekenhuis opfleuren,
In allerlei verschillende (frisse) kleuren!
Maar reden ze weer eens tegen zijn pas geschilderde chambran,
Dan schoot hij meteen in vuur en vlam! ●

Trees 
Vanlanckeren kwam 
telkens thuis in het ziekenhuis
Trees Vanlanckeren werkte 37,5 jaar in ons ziekenhuis en start-
te haar carrière in het Elisabethziekenhuis bij juffrouw Van Den 
Berghe. Nadien waren onder meer Jean-Marie Smeets en Wal-
ter Devleeschhauwer haar hoofden. Ze onderbrak haar zieken-
huisloopbaan eventjes om met haar man een eigen zaak op te 
starten in Brugge, maar kwam uiteindelijk terug, ook nadat haar 
echtgenoot in 2000 was overleden. Sinds 2002 was ze actief op 
geriatrie, in het nieuwe ziekenhuis was dat in G44 bij Martina 
Vandenberghe. “Telkens ik terugkeerde naar het ziekenhuis na 
een onderbreking, voelde het als thuiskomen”, zegt Trees. “Ik 
heb hier vriendinnen voor het leven gevonden. Pas op, het is 
soms zwaar geweest, maar die vriendschappen hebben me er-
door getrokken.” Nu is het tijd om tot rust te komen, wat te lezen 
en te reizen, een moestuin aan te leggen en voor haar moeder 
en de vier kleinkinderen (Milly, Bent, Paulien en Elodie) te zor-

gen. Want die hadden op haar laatste werkdag alvast een 
berichtje gestuurd: “Nu ga je nog meer komen, hé oma?” ●

  Brugpensioenen
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