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CEO ZNA-ziekenhuizen maakt 
internationale carrièrestap 
 
 
 
 

5 mei 2015

 
 
Dr. Bruno Holthof, topman van de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen wordt 
op 1 oktober CEO van de Oxford University Hospitals.  Oxford 
University Hospitals telt 4 ziekenhuizen en stelt 11.500 mensen 
tewerk.  
Dr. Bruno Holthof staat sinds 2004 aan het roer van de Antwerpse 
ziekenhuisgroep ZNA die ontstond na de verzelfstandiging van de 
zwaar verlieslatende OCMW-ziekenhuizen. 
 
Bruno Holthof, CEO ZNA: “Ik ben vereerd om als Vlaming geselecteerd te zijn 
om de leiding te nemen van een toonaangevend universitair ziekenhuis. Ik ben 
ook trots dat ZNA intussen is uitgegroeid tot een sterke organisatie die het 
talent en de middelen heeft om uitstekende gezondheidszorg te verlenen aan 
iedereen. Deze transformatie was enkel mogelijk dankzij de dagelijkse inzet 
van alle ZNA-medewerkers”.  
Fons Duchateau, Voorzitter Raad van Bestuur ZNA: “Een verlies voor ZNA. We 
beseffen echter zeer goed dat dit een prestigieuze uitdaging is die Bruno 
Holthof moeilijk kan laten liggen. Ik zou hem dan ook hartelijk willen danken 
voor het  goede werk bij ZNA en wens hem alle succes toe in Oxford.” 

 
Contact: 
Renée Willems 
Woordvoerder 
0499 99 28 17 
 

 

 
ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen), de grootste gezondheidszorgorganisatie van 
België, wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden voor iedere patiënt. 
De groep omvat drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde 
ziekenhuizen en een woonzorgcentrum. ZNA stelt zo’n 6.000 mensen tewerk, waaronder 
600 artsen, die dagelijks zo’n 7.000 patiënten verzorgen. 
 
ZNA omvat: 
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3 algemene ziekenhuizen met een uitgebreid medisch aanbod in Noord, Centrum  
en Zuid (ZNA Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus en ZNA Middelheim) 

 
7 dagcentra voor daghospitalisatie, raadplegingen en medisch-technische 
onderzoeken (ZNA Hoge Beuken, ZNA Jan Palfijn, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA 
Middelheim, ZNA Sint-Elisabeth, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg) 

 
6 gespecialiseerde ziekenhuizen met een zorgaanbod afgestemd op specifieke patiëntengroepen 
als bejaarden, kinderen en psychiatrische patiënten (ZNA Hoge Beuken, ZNA Joostens, ZNA 
Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, ZNA Sint-Elisabeth, 
ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)  
 
2 medische centra: Medisch Centrum Regatta en Medisch Centrum Kaai 142. 
 
1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens). 
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