Persbericht

Opening nieuwe Provikmo-lokalen en
heraangelegd Ridder Stroopad
5 oktober 2009 – Het is dubbel feest bij AZ Alma, campus eeklo, met de officiële opening en
inzegening van de lokalen van de arbeidsgeneeskundige dienst Provikmo en de openstelling
van het heraangelegde Ridder Stroopad.

1

Provikmo-lokalen

De twee nieuwe onderzoekslokalen van de arbeidsgeneeskundige dienst Provikmo werden ondergebracht in
het voormalige kloostergebouw aan de personeelsparking van AZ Alma in de Koning Albertstraat te Eeklo.
Tot voor kort werkten de artsen van Provikmo in de vergaderzalen op de derde verdieping van het
ziekenhuis, maar die situatie was niet langer optimaal. Immers, steeds meer externe bedrijven doen een
beroep op de arbeidsgeneeskundige diensten van Provikmo en een aparte publieke toegang en vlotter
bereikbare onderzoekslokalen drongen zich op. De nieuwe lokalen werden ingezegend door Pieter Stevens
en Rita Rondas van de pastorale dienst van AZ Alma.
Het was uiteraard belangrijk dat Provikmo bij AZ Alma onderdak kreeg, want jaarlijks worden er ongeveer
900 onderzoeken van personeelsleden van het ziekenhuis verricht. Daar bovenop komen nog eens
ongeveer 700 medische onderzoeken van andere bedrijven uit de Meetjeslandse regio. Tijdens zo’n
onderzoek worden mogelijke werkgerelateerde gezondheidsproblemen preventief opgespoord en worden
ook bepaalde vaccinaties toegediend. Het medisch onderzoek omvat biometrie (meten en wegen),
longfunctieonderzoek, oogtest, urineonderzoek, bloeddrukbepaling en een gericht medisch onderzoek door
de arts voor het preventief opsporen van gezondheidsproblemen.
Provikmo onderzoekt niet alleen de werknemers, hun experts komen ook ter plaatse in het bedrijf kijken
om, samen met de werkgever, na te gaan of de werkomstandigheden optimaal zijn.
De regio Meetjesland is voor Provikmo een belangrijke groeiregio en een vast onderzoekskabinet op een
centrale plaats, zorgt ervoor dat de medische onderzoeken vlot en zonder grote verplaatsingen kunnen
gebeuren. Zowel AZ Alma als Provikmo kiezen met succes voor een regionale inplanting en een klant- of
patiëntgerichte aanpak.
Provikmo hoort bij de Groep ADMB, die onlangs de krachten bundelde met Sofim Oost-Vlaanderen. Samen staan die klaar,
onder impuls van dhr. Freddy Bassens, om de Meetjeslandse handelaars en industrie een sterke dienstverlening aan te bieden.
Ook het kinderbijslagfonds in Eeklo werkt samen met ADMB. Groep ADMB telt 1.100 werknemers, waarvan 500 in de hoofdzetel
in Brugge. Een groot deel daarvan zijn Meetjeslanders.
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Ridder Stroopad

Met de officiële heropening van het volledig heraangelegde Ridder Stroopad zorgen het stadsbestuur van
Eeklo en AZ Alma voor een veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen het stadscentrum (Koning
Albertstraat) en het ziekenhuis. Bij de aanleg van de personeelsparking en de renovatie van de oude
gevels, hoorde ook een nieuw Ridder Stroopad en een respectvolle herplaatsing van de buste van deze
Eeklose weldoener.
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Misschien kort een stukje geschiedenis: Ridder Carolus Francis Stroo was de grootste mecenas die de
armen en de godsdienstige stichtingen in het Meetjesland ooit hebben gekend. Ridder Stroo was niet alleen
burgemeester van Eeklo in de periode 1836-1846, hij was ook senator en beschermheer van de jonge
congregatie van de Heilige Vincentius a Paulo. Deze congregatie was zich voor de oprichting van het
‘gesticht’ in Eeklo komen vestigen. Ridder Stroo speelde niet alleen een belangrijke rol in de komst van
deze zusters naar Eeklo, hij lag door meerdere forse schenkingen mee aan de basis van een zorginstelling
waaruit later de Heilig Hartkliniek, thans AZ Alma campus eeklo, is voortgevloeid. Ook de neogotische kapel
uit 1857, die op de laatste Open Monumentendag nog druk werd bezocht, is er gekomen door giften van
Ridder Stroo.
In het oorspronkelijke Ridder Stroopad, dat onder een doorgang aan de Koning Albertstraat naar de
achterzijde van het ziekenhuis leidde, stond het borstbeeld van de weldoener volledig weggestoken.
Vandaag staat Ridder Stroo meer dan ooit in de kijker en krijgt hij de eer die hij verdient. Ook het Ridder
Stroopad zelf is geëvolueerd van een fietspaadje naar een mooi aangelegd baantje met apart nevenliggend
fietspad. Dat baantje wordt geen drukke autoweg, maar zal enkel gebruikt worden door sporadisch verkeer
vanuit het ziekenhuis. Voor fietsers en voetgangers wordt het bijgevolg een aangename verbindingsweg.
De door de eigen diensten van het ziekenhuis fraai gerestaureerde gevels zorgen voor een gepast decor.
De opening van het nieuwe Ridder Stroopad en de onthulling van het borstbeeld gebeurde door schepen
van openbare werken Dirk Van de Velde van Eeklo.

Voor meer informatie:
Marc Van Hulle, manager PR en Communicatie AZ Alma: 050-72.83.32
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