SIJSELE, 25 FEBRUARI 2008

PERSBERICHT
In campus sijsele van het ziekenhuis AZ Alma werden in de voorbije maanden heel wat
renovatiewerken uitgevoerd. Niet minder dan 44 éénpersoonskamers werden volledig
gerenoveerd en in een modern jasje gestoken. Ook in 2008 staan ingrijpende werken gepland.
Op die manier gaat men in op de hedendaagse noden en wensen van de patiënt.
In een tijdspanne van 6 maanden (juni 2007 tot en met december 2007) werden op campus sijsele de 44
éénpersoonskamers van de diensten heelkunde en inwendige ziekten volledig gerenoveerd en
gemoderniseerd. De renovatie gebeurde gefaseerd, waarbij telkens een 16-tal éénpersoonskamers tegelijk
werden aangepakt.
Alle kamers werden voorzien van een nieuwe kunststoffen bevloering met een moderne, hedendaagse
toets. Alle technieken (zoals perslucht, zuurstof, radio, enz.) zitten voortaan keurig weggeborgen en
afgeschermd. De kamers kregen indirecte verlichting, waardoor een ‘koele’ ziekenhuisaanblik wordt
vermeden. De klassieke TV werd in alle kamers vervangen door een moderne flatscreen TV. Iedere kamer
werd bovendien voorzien van nieuw meubilair (vb. nieuwe tafels, stoelen en relaxzetels). Ook de sanitaire
ruimtes van de éénpersoonskamers werden aangepakt. Overal werden hangtoiletten aangebracht en ook
hier was er ruime aandacht voor een ‘warme’ verlichting. Op die manier werden de éénpersoonskamers
getransformeerd tot moderne ruimtes waar de patiënt in alle comfort zijn ziekenhuisverblijf kan doormaken.
In de loop van 2008 vinden op campus sijsele nog heel wat andere renovatiewerken plaats. Zo is men
momenteel begonnen met de renovatie en verbouwing van de inkomhal. De inkomhal krijgt een grondige
facelift en zal qua ‘look and feel’ aansluiten bij de vernieuwde inkomhal van onze campus te Eeklo. Op die
manier wordt de éénheid van beide campussen nog sterker beklemtoond.
Aangezien de inkom-, receptie-, en opnamefunctie van het ziekenhuis niet kunnen verplaatst worden, zullen
de bezoekers mogelijk wat hinder ondervinden van deze verbouwingswerken. Om deze hinder zo minimaal
mogelijk te houden, zullen de grootste afbraakwerken evenwel ’s nachts gebeuren.
Naast deze grondige ‘restyling’ van de inkomhal, krijgen ook alle kamers van het dagziekenhuis een
renovatiebeurt. Deze werken zullen, naar alle waarschijnlijkheid, in maart kunnen starten.
Voor meer informatie of voor een interview met de directeur facilitaire diensten en
masterplan,
gelieve contact op te nemen met Mevr. Isabel Hossey, manager PR en
communicatie, op 050 728 332 of op isabel.hossey@azalma.be
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