
  

    

 

 

PERSBERICHT 
 

 

SHO benoemt Jeroen van Suijlen tot Voorzitter Raad van Bestuur a.i. 
 

Velp, 25 april 2017 

 

SHO Centra voor medische diagnostiek (SHO) heeft de heer dr. Jeroen van Suijlen tot 

Voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. benoemd. Naast Jeroen van Suijlen zijn Tonny 

Hermsen (Directeur Financiën, HRM en Facilitair) en Sanne van Rumpt (Bestuurssecretaris, 

werkzaam tot 1 juni) vanuit de interne organisatie benoemd tot Lid Raad van Bestuur a.i. 

Hiermee is de Raad van Bestuur van SHO na het overlijden van Arjan van Erven, de oprichter 

van SHO, weer ingevuld. SHO is er trots op dat zij ondanks de ingrijpende gebeurtenissen in de 

afgelopen periode de continuïteit heeft weten te waarborgen.      

  

Jeroen van Suijlen blijft tevens werkzaam als klinisch chemicus en Directeur Medisch 

Ondersteunende Diensten in de Gelre Ziekenhuizen. De Raad van Commissarissen en het 

Management Team van SHO zijn verheugd met de aanstelling van Jeroen van Suijlen en van 

mening dat dit zeer goed aansluit bij de missie en visie van SHO. De komende periode zal 

tevens intensivering van de bestaande samenwerking tussen SHO en Gelre Ziekenhuizen nader 

worden onderzocht. 

  

SHO Centra voor medische diagnostiek 

SHO Centra voor medische diagnostiek staat voor onafhankelijke diagnostiek dichtbij. SHO 

gelooft dat het inzetten van diagnostiek op het juiste moment en op de juiste plek voor zowel 

de zorgverlener als de patiënt een groot verschil kan maken. Vanuit ruim 180 locaties in 

diverse regio’s en met ruim 375 medewerkers werkt SHO samen met meer dan 600 

huisartsen, verloskundigen en andere  zorgverleners. SHO brengt diagnostiek dicht bij de 

patiënt in de buurt. Indien nodig komt SHO ook bij mensen thuis. Naast bloedafname en 

analyse levert SHO een breed pakket van functie- en beeldvormend onderzoek, zoals: 

hartfilmpjes (ECG), Ambulante bloeddrukmeting, Longfunctie (spirometrie), fundusfotografie 

(foto van het netvlies), echografie, botdichtheidsmeting (dexametrie) en Point of Care Testing. 

Bekijk de website www.sho.nl voor meer informatie.  
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