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Meetjeslandse burgemeesters scharen zich achter
vraag van AZ Alma voor palliatieve eenheid
3 juni 2022 – De tien Meetjeslandse burgemeesters ondertekenden een brief waarin wordt
aangedrongen om een broodnodige palliatieve eenheid in AZ Alma te erkennen. Veneco nam dit
initiatief en bezorgt de brief aan de Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.
De vraag naar een Sp Palliatieve eenheid in AZ Alma is niet nieuw. Al sinds 2011 werd de vraag gesteld in
tientallen formele en informele contacten, officiële brieven en petities met duizenden handtekeningen, maar
tot dusver tevergeefs. Het laatste nieuws kwam er bijna een jaar geleden: op 15 juni 2021 werd door de
Vlaamse Regering een tijdelijke stopzetting aangekondigd voor het verlenen van planningsvergunningen voor
Sp-bedden. De programmatie en financiering van dit type bedden zou opnieuw bekeken worden.
Intussen blijft de nood aan een palliatieve eenheid in AZ Alma zeer hoog. In zowel Gent (24 palliatieve bedden
voor 248.000 inwoners) als Brugge (9 palliatieve bedden voor 117.000 inwoners) zijn palliatieve eenheden
aanwezig in de ziekenhuizen, in het Meetjesland (0 palliatieve bedden voor 171.000 inwoners) niet.
“Het Meetjesland is een regio met een verouderde bevolking, die niet altijd vlot toegang heeft tot het
openbaar vervoer”, zegt medisch oncoloog en palliatief arts Muriel Thienpont. “Het is iedere keer
teleurstellend wanneer wij aan palliatieve patiënten en hun familie moeten melden dat ze, na jarenlange
goede en vertrouwenwekkende zorg in AZ Alma voor het allerlaatste deel van hun traject naar een palliatieve
eenheid in Gent of Brugge moeten. Vaak jarenlang hebben ze hier een goede band opgebouwd met onze
medewerkers van de afdeling en het Palliatief Support Team en nu moeten ze voor hun laatste dagen of
weken terecht bij een nieuw team.”
Maar het is ook niet zeker dat de palliatieve patiënten op een palliatieve eenheid in een ander ziekenhuis
terecht zullen kunnen. “Dat klopt”, zegt Lindsay Laridon, verpleegkundig coördinator palliatieve zorg in AZ
Alma. “Tussen januari en mei van dit jaar stuurden we 25 aanvragen naar ziekenhuizen in Gent, Beveren en
Brugge voor opname in een palliatieve eenheid, slechts 10 daarvan werden ingewilligd. Intussen blijven wij
goed zorg dragen voor onze palliatieve patiënten, ons Palliatief Support Team staat zowel patiënt als familie
bij in deze moeilijke periode. Samen creëren we ook mooie, hartverwarmende momenten. Maar we roeien
met de riemen die we hebben: de personeelsformatie op een ‘gewone’ afdeling is 0,43 VTE (Voltijdse
Equivalenten) per bed, op een erkende palliatieve eenheid is dat 1,5 VTE.”
Ook de tien burgemeesters van het Meetjesland scharen zich nu eendrachtig achter de vraag van AZ Alma.
Tijdens het door Veneco georganiseerde burgemeestersoverleg in het ziekenhuis ondertekenden ze dan ook
een brief waarin wordt gevraagd om AZ Alma na opheffing van de stopzetting voorrang te verlenen bij de
erkenning van Sp Palliatieve bedden. Bij de nieuwbouw in 2017 had AZ Alma hiervoor al ruimte voorbehouden
op de vijfde verdieping van de C-vleugel, maar die bleef tot op heden onafgewerkt.
AZ Alma vzw is een modern streekziekenhuis met 150 artsen, 1.290 medewerkers en ruim 150 vrijwilligers die
dagelijks het motto ‘zorg met een hart’ in de praktijk omzetten. In het nieuwgebouwde ziekenhuis aan de Ringlaan in
Eeklo zijn 487 plaatsen. AZ Alma heeft ook nog een polikliniek in de voormalige campus in Sijsele. Sinds begin 2020 is
AZ Alma een Qualicor-geaccrediteerd ziekenhuis. www.azalma.be
Aan de redactie:
Voor meer informatie of interviews kunt u terecht bij:
Manager PR & Communicatie Marc Van Hulle (0477-62.78.57 – marc.vanhulle@azalma.be)
Medewerker PR & Communicatie Pam Vereecke (0477-96.11.89 – pam.vereecke@azalma.be)

20220603 – persbericht ondertekening brief voor palliatieve eenheid AZ Alma

