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Wouter De Ploey wordt de 
nieuwe CEO ZNA 
 

 
 
 

17 november 2015 

 
De Raad van Bestuur ZNA heeft Wouter De Ploey aangesteld als 
nieuwe CEO van ZNA. Deze functie was vacant door het vertrek van 
Bruno Holthof, sinds 1 oktober CEO van de Oxford University 
Hospitals. Wouter De Ploey was sinds die datum CEO ad interim van 
ZNA. Even zag het er naar uit dat Koen Michiels, CEO van AZ Nikolaas 
Bruno Holthof zou gaan opvolgen, maar dat ging uiteindelijk niet door. 
(zie onze berichten van 29/9 en 29/10). 

 
Wouter De Ploey studeerde 
economie aan de KU Leuven en 
behaalde daar ook een 
baccalaureaat filosofie. Hij 
doctoreerde in de Economie aan de 
University of Michigan (Ann Arbor, 
VS). 
 
Van 1992 tot september dit jaar 
was hij actief als management 
consultant bij McKinsey & 
Company. Zijn domein van 

activiteit was het bank- en verzekeringswezen met een functionele focus op 
ICT. Wereldwijd was hij binnen McKinsey & Company ook verantwoordelijk 
voor een aantal opleidingsprogramma’s en lid van het evaluatiecomité voor 
junior partners. 
 
Wouter De Ploey is Voorzitter van het Museum voor Hedendaagse Kunst van 
Antwerpen (MUHKA), ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel van 
Antwerpen-Waasland en lid van de Raad van Bestuur van Odisee, een van de 
grootste onderwijsinstellingen van Vlaanderen. Ten slotte is hij ook adviseur 
bij de Raad van Bestuur van Uitgeverij Lannoo en GIMV-XL, het grootste fonds 
voor midcap bedrijven in Vlaanderen en Brussel. 
 
Wouter De Ploey is 50, gehuwd en vader van 3 dochters. 

http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/%7E/media/Files/Algemeen/Persberichten/2015/20150929_Koen%20Michiels%20wordt%20CEO%20ZNA.ashx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/%7E/media/Files/Algemeen/Persberichten/2015/20151029_Koen%20Michiels%20toch%20niet%20naar%20ZNA.ashx


 

 
‘Het is duidelijk dat ZNA vertrekkende vanuit een zwaar verlieslatende situatie 
onder de leiding van Bruno Holthof een solide financiële basis heeft 
opgebouwd. Nu is het tijd om in alles kwaliteit voorop te zetten, zonder onze 
financiële verworvenheden te laten varen’, aldus Wouter De Ploey. In deze 
belangrijke doelstelling moet ik kunnen rekenen op de inzet van alle 
medewerkers die onze organisatie rijk is en ik zal dan ook niets onverlet laten 
om hen in dit verhaal te betrekken.’ 
 
Fons Duchateau: ‘Als Voorzitter Raad van Bestuur ZNA ben ik verheugd dat 
Wouter De Ploey zijn tijdelijk voor een permanent mandaat inruilt. We hebben 
hem in een korte tijd kunnen leren kennen als een sterk manager die zich heel 
snel heeft ingewerkt. Ik ontving daarnaast diverse positieve signalen over hem 
uit alle geledingen van ZNA. Ik verwacht dan ook dat hij een essentiële 
bijdrage zal kunnen leveren in het betrekken van onze medewerkers bij een 
ambitieus kwaliteitsbeleid. Daarnaast zie ik het ook als zijn taak om net zoals 
in het verleden op een constructieve manier bij te dragen tot het tot stand 
brengen van een brede samenwerking tussen de Antwerpse ziekenhuizen.’ 
 
 
 
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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