
 

 

 

PERSBERICHT 16.12.2022 

Karel Van De Sompel is de nieuwe Algemeen Directeur van GIBBIS 

Vanaf 2 januari 2023 staat Karel Van De Sompel aan het hoofd van GIBBIS. Hij volgt  
Patricia Lanssiers op, die afgelopen november de Stichting tegen Kanker vervoegde.  

Karel Van De Sompel, afgestudeerd als master in de fysiotherapie aan de KULeuven, heeft zijn hele 
loopbaan voor de zorg gewerkt, meer bepaald voor de farmaceutische sector. Gedurende meer dan 
30 jaar was hij aan de slag bij Pfizer, zowel in België als op internationaal niveau (Canada, Duitsland, 
Engeland, Frankrijk). Hij oefende verschillende functies uit, en was de laatste tien jaar Algemeen 
Directeur voor België en Luxemburg.  Hij was eveneens de Voorzitter van de Raad van Bestuur van 
pharma.be en lid van de Raad van Bestuur van de Health Science & Technology Group (HST).  
Gedurende zijn carrière volgde hij verschillende opleidingen in marketing en leadership, onder 
andere aan het INSEAD. 

“Dankzij zijn jarenlange ervaring zal hij snel de uitdagingen van de zorgsector onder de knie krijgen 
om zo onze leden te vertegenwoordigen en hun waarden te verdedigen. Onze leden zijn zowel 
ziekenhuizen als actoren in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. De  managementskills 
van Karel zullen ook erg nuttig zijn, gezien de Federatie sterk aan het groeien is sinds de komst van 
onder meer 7 nieuwe Brusselse ziekenhuisleden in 2022”, aldus Guy Vanhengel, Voorzitter van het 
Bestuursorgaan van GIBBIS.  

Karel Van De Sompel vult aan: “Ik ben erg blij om een Federatie in volle groei te vervoegen, waarvan 
het hoofddoel is om ervoor te zorgen dat alle patiënten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
verzorgd worden, toegang hebben tot kwalitatieve zorg. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat 
de zorgsector onmisbaar is, maar ook kwetsbaar. Als nieuwe Algemeen Directeur van GIBBIS wil ik, 
samen met het hele team, constructieve voorstellen formuleren om zo te streven naar een 
kwalitatieve en toegankelijke zorgverlening en een aangename werkomgeving voor het 
zorgpersoneel.”  

Contactpersoon pers:  Marjorie Gobert – tel: M 0478 28 13 - marjorie.gobert@GIBBIS.be 
Ter info: Karel Van De Sompel en Guy Vanhengel zullen vanaf januari 2023 beschikbaar zijn voor vragen van 
de pers. 

GIBBIS (www.gibbis.be) is de pluralistische werkgeverskoepel van de openbare en private social 
profit gezondheidsinstellingen van Brussel. Ze vertegenwoordigt  meer dan 33.000 werknemers, 
meer dan 11.000 bedden en plaatsen in 68 instellingen (voornamelijk ziekenhuizen, 
psychiatrische instellingen, rustoorden en andere innovatieve zorgvormen), verspreid over meer 
dan 80 sites gelegen in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


