
                                           

 

Eulogie naar aanleiding van pensioen dr. Ivan Bekaert 

 

Op vrijdag 24 december 2021, Kerstavond, beëindigt collega Ivan Bekaert zijn 40-jarige loopbaan in 

AZ Turnhout….Het wordt dan een “Stille Nacht”….  

Dr. Ivan Bekaert, geboren op 22/2/1952 in Gent behaalde zijn diploma van arts in de genees-, heel- 

en verloskunde in 1977 aan de UGent. In 1982 promoveerde hij tot arts-specialist in de cardiologie. 

Hij verliet het mondaine Gent voor de “Stille Kempen” om in mei 1982 full-time  als cardioloog de 

associatie van internisten  met name collega’s Hendrickx, De Wispelaere en Van Caesbroeck te 

vervoegen. 

Collega Bekaert legde zich voornamelijk toe op de algemene cardiologie, cardiale revalidatie en de 

sportcardiologie avant la lettre. De RIZIV erkenning cardiale revalidatie in het St. Jozef ziekenhuis 

realiseerde hij in 1983. In 1985 organiseerde hij samen met Prof R. Fagard een internationaal 

symposium sportcardiologie in Knokke met gerenomeerde sprekers zoals B. Maron (USA), R. 

Campbell (UK) en nog vele anderen. 

In 2009 fuseerden de ziekenhuizen St-Jozef en St-Elisabeth en vormden AZT. Zo ook ontstond in 2010 

een nieuwe associatie cardiologie : Cardiologisch Centrum AZ Turnhout. Sinds 2015 maakte hij ook 

deel uit van een overkoepelende associatie van 21 cardiologen uit de Kempen, het Kempens 

Hartcentrum. 

Ivan is een collega met een groot “hart” voor de Kempense patiënt. Zijn patiënten konden steeds 

genieten van zijn volle aandacht en empathie zowel op de raadpleging als op spoed en tijdens een 

hospitalisatie. Als collega’s cardiologen bewonderen we zijn passie  voor cardiologie en zijn 

ongelooflijke inzet en gedrevenheid voor zijn patiënten en zijn collegialiteit en solidariteit. 

Beste Ivan, dank voor die 40 jaren “dienst” voor de Kempense patiënt. We zijn dankbaar en trots dat 

je zo’n waardevol lid bent geweest van onze associatie.  

We wensen je  een deugddoend “pensioen” of “emeritaat” en geniet van je gezin, kleinkinderen en 

de ongetwijfeld vele boeiende buitenlandse reizen…het ga je goed ! 

 

Namens de dienst cardiologie van AZT, het Cardiologisch Centrum AZ Turnhout en het Kempens 

Hartcentrum, 

 

John Thoeng 

 


