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De Raad van Bestuur ZNA heeft Koen Michiels aangesteld als nieuwe
CEO van ZNA. Deze functie was vacant door het vertrek van Bruno
Holthof die op 1 oktober de functie van CEO van de Oxford University
Hospitals opneemt. Koen Michiels (45) is gedelegeerd bestuurder van
AZ Nikolaas.
Koen Michiels treedt in dienst op 1 januari 2016; tot zolang wordt
Bruno Holthof bij ZNA vervangen door Wouter De Ploey als interim
CEO.
Koen Michiels staat sinds 2000 aan het hoofd van AZ
Nikolaas dat het resultaat is van de fusie van verschillende
ziekenhuizen in het Waasland, met campi in Sint-Niklaas,
Beveren, Hamme, Sint-Gillis-Waas en Temse.
Verder is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Iridium Kankernetwerk.
Hij is daarnaast al jaren lid van de Raad van Bestuur van
verschillende ziekenhuizen: AZ Sint-Jozef te Bornem, AZ
Sint-Elisabeth te Zottegem, AZ Sint-Dympna te Geel en AZ
Sint-Vincentius te Deinze.
Koen Michiels is ook afgevaardigd bestuurder van vzw
Abram die 4 woonzorgcentra omvat en 3 instellingen voor
bijzondere jeugdzorg. Ten slotte is hij bestuurder van
Zorgnet Vlaanderen en lid van de Nationale Raad voor de
Ziekenhuisvoorziening.
Koen Michiels is licentiaat economische wetenschappen
(UGent, 1992), heeft een postgraduaat fiscale wetenschappen en volgde een
managementopleiding bij Vlerick Business School.
Fons Duchateau, Voorzitter RVB ZNA: ‘Het was geen makkelijke opdracht om een
evenwaardige vervanger te vinden voor Bruno Holthof, maar met Koen Michiels hebben
we opnieuw een bekwame CEO die ZNA met een hart voor ziekenhuizen en patiënten,
gaat leiden. Michiels gaat eigen accenten leggen met de nodige aandacht voor
medewerkerstevredenheid en kwaliteitsvolle zorg. We hebben er dan ook vertrouwen in
dat ZNA de positieve evolutie zal verderzetten en kijken uit naar een nauwe
samenwerking.”
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Koen Michiels zegt ‘uit te kijken naar het opnemen van deze nieuwe belangrijke
verantwoordelijkheid in de grootste en meest performante gezondheidsorganisatie van
ons land. De uitdagingen zijn immens groot: de nieuwe financiering, de noodzakelijke
samenwerking met andere ziekenhuizen, de bouw van een nieuw ziekenhuis, het
werken aan een klantgerichte cultuur … Uitdagingen genoeg, waar ik in nauw overleg
met de Raad van Bestuur, het management en het artsenkorps en vooral samen met
de ruim 6 000 medewerkers die ZNA telt, graag mijn volle energie zal aan besteden.’
Meer info:
Renée Willems
Woordvoerder ZNA
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 5.000 patiënten verzorgen.
ZNA omvat:
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: ZNA Medisch Centrum Regatta en ZNA Medisch Centrum Kaai 142
1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens).
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