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Pascal Garel 

Pascal Garel is sinds september 2005 CEO van HOPE, de 

European Hospital and Healthcare Federation. Zijn primaire 

professionele achtergrond is management in de 

gezondheidszorg. Pascal is al meer dan twintig jaar actief 

betrokken bij besluitvormingsmechanismen in de 

ziekenhuissector wat betreft onderzoek, ziekenhuisbeheer, 

kwaliteit en ontwikkeling van patiëntveiligheid in nationale, 

Europese en internationale context. Daarnaast was hij onder 

meer directeur van de Europese en internationale afdeling van 

de Franse ziekenhuisfederatie en werkte hij bij het Franse Ministerie voor Volksgezondheid op de 

afdeling verantwoordelijk voor Centraal- en Oost-Europa. Pascal is in het bezit van een Bachelor 

politieke wetenschappen, Master Europees recht en een diploma van de Franse Nationale School voor 

Volksgezondheid. 

 

Bert van Slooten 

Bert van Slooten bericht al meer dan dertig jaar over de Europese Unie. 

Als oud-correspondent van de NOS verzorgde Van Slooten radio- en 

televisie-uitzendingen. Recentelijk schreef Van Slooten samen met 

NRC-correspondent Tijn Sadée het boek het Brusselse Moeras. Dit boek 

bundelt verhalen over hun ontmoetingen met Brusselse insiders. 

Inmiddels is Van Slooten hoofdredacteur van nieuwswebsite Brusselse 

Nieuwe en publiceert over het Nederlandse nieuws over Europa.      
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Prof. Dr. Fedde Scheele 

Prof. Fedde Scheele promoveerde in 1994 aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als gynaecoloog en 

is gecertificeerd trainer voor pre- en postdoctoraal klinisch 

onderwijs. Momenteel leidt hij een groep PhD-studenten die 

werken aan verschillende perspectieven van maatschappelijke 

verantwoording van medische opleidingen. Fedde heeft 

meerdere functies in verschillende nationale en internationale 

comités en projecten voor de hervorming van postdoctorale 

opleidingen, ter ondersteuning van de ontwikkeling van medisch onderwijs. In het verleden was hij 

breed betrokken bij het vormgeven van het curriculumontwerp voor de postdoctorale opleiding 

verloskunde en gynaecologie. Ook was hij 14 jaar voorzitter van de Artsenfederatie KNMG. 

 

 

 

Thomas Tindemans 

Thomas Tindemans heeft meer dan 20 jaar ervaring in EU Public 

Affairs en communicatie. Als voorzitter van de Raad van Bestuur 

en voormalig CEO van Hill + Knowlton Strategies assisteert 

Tindemans klanten met hun strategieën ten opzichte van zaken 

gerelateerd aan de EU.    
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Vrijdag 30 September 2022 

 

Bart Ooijen 

Bart Ooijen is afdelingshoofd voor volksgezondheid en 

medische technologie aan de Nederlandse Permanente 

Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Bart is betrokken bij 

de bijeenkomsten van nationale ministers op gebied van 

gezondheid, jeugd en sport en is actief bezig met kwesties zoals 

vaccinatie, digitale gezondheid, het solidariteitskorps en 

antidopingmaatregelen. Eerder werkte Bart als senior 

beleidsmedewerker bij het Nederlands Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verder was hij meer dan 5 jaar beleidsmedewerker bij de Sport 

Unit van de Europese Commissie, waar hij verantwoordelijk was voor sport en onderwijs, gender en 

diversiteit, sport voor mensen met een handicap en de bestrijding van discriminatie en racisme.  

 

Samira Rafaela 

Samira Rafaela is namens D66 lid van het Europees Parlement in 

de fractie Renew Europe sinds 2019. Ze studeerde bestuurskunde 

aan de Universiteit Leiden. Rafaela werd politiek actief, omdat ze 

sociale ongelijkheid wilde aanpakken en zich wilde verzetten 

tegen de opkomst van het extreemrechtse populisme. In het 

Europees Parlement is Rafaela lid van de Commissie 

internationale handel en de Commissie vrouwenrechten en 

gendergelijkheid. In 2020 won Rafaela de Harper’s Bazaar Women 

of the Year International Award 2020.  

 

 



MCNZ – Briefings Gastsprekers 

 
BUREAU BRUSSELS BVBA    ROND-POINT ROBERT SCHUMAN 9    B-1040    BRUSSELS  

TEL: +32 22 30 92 22    info@bureaubrussels.eu 

4 

Kysia Hekster 

Kysia Hekster is sinds 1998 werkzaam bij de NOS. Tot 2008 

werkte Hekster als plaatsvervangend chef buitenland bij NOS 

Nieuws. Vervolgens werd ze correspondent in Rusland en in 

2012 verslaggever van het koninklijk huis. In april 2021 kreeg 

ze de positie als NOS-correspondent in Brussel waar ze 

verantwoordelijk is voor de verslaggeving over de EU, de 

NAVO, België en Luxemburg. 

 

 

 


