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Louise Verheij van Wijk benoemd als voorzitter raad van
toezicht Star-shl
Mevrouw Louise Verheij van Wijk is per 19 februari jl. aangesteld als voorzitter van de raad van
toezicht van Star-shl. Zij volgt daarmee mevrouw Nery Anderson op, die na 8 jaar afscheid heeft
genomen als toezichthouder. Vanaf het moment van fusie in 2017 heeft zij de rol van voorzitter
bekleed.
Met een achtergrond als senior executive in internationale organisaties en met gedegen track record
als vicepresident bij Philips Healthcare, heeft mevrouw Verheij van Wijk een combinatie van
kwaliteiten en kennis op zowel organisatorisch gebied als op het gebied van ontwikkelingen in de
medische technologie. Deze bundeling van talenten zorgt voor het juiste reflecterend vermogen voor
een groeiende organisatie als Star-shl.
Mevrouw Verheij van Wijk is tevens lid van raad van toezicht van TNO en interim bestuurder bij het
MRI Centrum.
Louise Verheij van Wijk: “Vanuit mijn achtergrond en mijn persoonlijke interesse heb ik vooral oog
voor de ontwikkelingen in de zorg. Daarbij stel ik de patiënt en de zorgprofessional graag centraal.
Technologie kan versneld nieuwe toepassingen mogelijk maken, maar het menselijk aspect mag
hieraan niet ondergeschikt raken. Vanuit die visie kijk ik naar het zorglandschap en wat een
organisatie als Star-shl kan bijdragen op het gebied van medische- en laboratoriumdiagnostiek.
Overigens heeft medische diagnostiek een grotere rol in de zorg dan soms direct zichtbaar is. Feitelijk
begint hier de keuze waar een patiënt ‘gezien’ wordt: de juiste zorg op de juiste plek. Daarmee
houden we de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar.”
“Niet voor niets is er een duidelijke focus gelegd op integrale diagnostiek. De zorg in Nederland staat
wederom op een kruispunt, nieuwe technologieën maar ook een Covid-pandemie zorgt voor veel
bewegingen. Hierover kunnen meedenken en tegelijkertijd ook vanaf enige afstand vanuit aanvragers
en patiënten bekijken hoe een organisatie als Star-shl zich verder ontwikkelt, dat maakt het voor mij
een positie met een doel. Daar houd ik van, het moet ergens toe leiden”.
Integrale diagnostiek voor een betere zorg, dat doen we samen
Samenwerking, ook op het gebied van medische- en laboratoriumdiagnostiek, wordt steeds
belangrijker om goede zorg aan de patiënt te kunnen bieden. Jeroen Bos, voorzitter raad van bestuur
Star-shl: “Star-shl heeft een hechte relatie met de zorgverleners die wij bedienen in onze regio’s. Met
de ervaring van Louise verwelkomen we niet alleen een positieve drive voor betere zorg maar ook
expertise om de diagnostiek te innoveren en de organisatie verder te ontwikkelen”.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling marketing en communicatie op
telefoonnummer 06-83189117.

Over Star-shl
Stichting Star-shl is marktleider in medische en laboratoriumdiagnostiek in Zuidwest Nederland. Speerpunt in het beleid van
Star-shl is passende diagnostiek tegen aanvaardbare kosten. Star-shl behoort tot de koplopers in het vernieuwingsproces
in de zorg. Innovatie en samenwerking zijn noodzakelijk om de kwalitatief hoogstaande zorg in Nederland betaalbaar te
houden.
We werken samen met meer dan 2.500 huisartsen, 460 verloskundigen en 250 zorginstellingen, waarvan 62 in de
verpleeg- en, verzorgingshuizensector. En daarnaast met bijna alle ziekenhuizen in de omgeving en in bijna 150 praktijken.
Met ruim 14 diagnostische centra en circa 350 locaties waar bloedafname mogelijk is, kunnen patiënten altijd terecht op
een locatie in de buurt. De trombosedienst van Star-shl helpt ruim 30.000 patiënten bij het gebruik van medicatie om het
bloed dun te houden.
State-of-the-art laboratorium
Uniek voor Nederland is ons ‘state-of-the-art’ laboratorium in Rotterdam. Het laboratorium omvat zowel klinische chemie als
microbiologie, en is vergaand gerobotiseerd en geautomatiseerd. Tevens is er een point-of-care testing lab en een
kenniscentrum point-of-care. Onze medisch professionals zijn gespecialiseerd in klinische chemie en microbiologie en
voorzien aanvragers van adviezen op maat. Per jaar analyseren we meer dan 2 miljoen bloedbuisjes op basis van ruim 2
miljoen bloedafnames, wat resulteert in ruim 12 miljoen bepalingen.
Kijk op star-shl.nl voor meer informatie.
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