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Rotterdam, 18 juni 2020

Donna Scheepers, nieuwe directeur bedrijfsvoering Park Medisch Centrum & Parkkliniek  
Rotterdam 

Met ingang van 1 juni 2020 is Donna Scheepers benoemd tot directeur bedrijfsvoering van Park Medisch 
Centrum & Parkkliniek te Rotterdam. Donna Scheepers heeft een ruime ervaring in de gezondheidszorg. 
Zij is de afgelopen 15 jaar werkzaam geweest binnen Park Medisch Centrum & Parkkliniek waarvan 10 
jaar als Hoofd Operatiekamers, Verkoever en CSA en was in deze tijd medeverantwoordelijk voor de 
communicatie en samenwerking met de vier partnerziekenhuizen in de regio Rotterdam. 

Zij zal deze functie overnemen van Angelique Borst die onlangs is benoemd tot bestuurder van de 
Corporate Travel Clinic Erasmus MC te Rotterdam. 

Siu Ho Wu, voorzitter raad van bestuur van Park Medisch Centrum & Parkkliniek: “Toetreding van Donna 
als directeur bedrijfsvoering is in onze ogen een logische stap. Met haar kennis en ervaring kunnen we 
de komende jaren de uitdagingen aan die kenmerkend zijn voor het zorglandschap. Ons centrum is in 
de afgelopen jaren met name door de groei van de orthopedische prothesiologie en de neurochirurgie 
sterk in omvang toegenomen, wat maakt, dat we onze organisatie hierop hebben aangepast.: Donna 
Scheepers zal zich met name gaan richten op de interne bedrijfsvoering. Hiëron Marée, financieel 
directeur, zal zich bezig gaan houden met de acquisitie en de contacten met de zorgverzekeraars en de 
vertaling daarvan naar finance.”

Donna over haar nieuwe functie:
“Ik zie er zeer naar uit om samen met het hele team een actieve bijdrage te leveren aan de verdere groei 
en ontwikkeling van Park Medisch Centrum & Parkkliniek. Efficiency, kwaliteit en persoonlijke aandacht 
zijn waarden die mij erg aanspreken en ik zie er erg naar uit om deze kernwaarden verder te kunnen 
implementeren binnen ons centrum”.

Park Medisch Centrum & Parkkliniek is een Zelfstandig Behandel Centrum in Rotterdam waar zowel 
verzekerde als niet verzekerde zorg plaatsvindt. De focus ligt op Orthopedie, Neurochirurgie en 
Plastische Chirurgie. Er wordt nauw samengewerkt met het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis 
en het centrum faciliteert meerdere ziekenhuizen en ZBC’s uit de omgeving. Het medisch centrum is 
flexibel en sluit aan op de wensen van deze tijd. Er wordt gewerkt met korte wachttijden, persoonlijke 
benadering en er worden hoge eisen gesteld aan de medische specialisten die er werkzaam zijn. Alles 
wordt in werking gesteld om de patiënt op de meest kwalitatieve manier te informeren en te behandelen 
in een rustige en vriendelijke ambiance.

Voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met  
mevrouw Donna Scheepers, directeur bedrijfsvoering of met Astrid Stinis, directiesecretaresse Email:  
a.stinis@parkmc.nl Tel: 010-4361537. Parkkliniek en Park Medisch Centrum willen wij u bij voorbaat 
bedanken voor uw begrip.


