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Directeur Michaël Lansbergen is:

Michaël Lansbergen (1972) is geboren in Rotterdam.
Hij studeerde in 1998 af aan de Faculteit Informatietechnologie en Systemen (voorheen Elektrotechniek)
van de Technische Universiteit Delft. Het afstudeerwerk
omvatte de realisatie van een hoortoestel met een
nieuw algoritme voor verbetering van spraakverstaan
op basis van syllabische compressie, een samenwerking tussen de vakgroep regeltechniek van de TU-Delft,
de Erasmus Universiteit Rotterdam, de KNO-afdeling
van ziekenhuis Dijkzigt en Philips te Eindhoven.
Van 1998 tot en met 2002 volgde hij de postdoctorale opleiding tot algemeen klinisch fysicus in het
Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM). Onderdeel
van deze opleiding was de tweejarige ontwerpersopleiding aan het Stan Ackermans Instituut van de
Technische Universiteit Eindhoven. Als geregistreerd
klinisch fysicus werkte hij enkele maanden bij de
klinische neurofysiologie van het azM, waarna hij in juni
2002 startte als algemeen klinisch fysicus binnen de
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) met ziekenhuislocaties
te Almelo en Hengelo.
Binnen ZGT is Michaël klinisch fysicus / manager van
de afdeling zorgtechnologie en bekleedt hij ondermeer
de rol van voorzitter van het Toetsingsorgaan Kwaliteit
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Medische Technologie. In 2015 werd hij benoemd als
Medical Security Officer (Medisch Specialist Patiëntveiligheid) In 2009 werd hij gevraagd voor de rol van
medisch stafbestuurder. In dat zelfde jaar richtte hij
zijn bedrijf ‘Medicta’ op waarin hij andere (ziekenhuis)
organisaties ondersteunt en adviseert op het gebied
van zorgtechnologie, integraal risicomanagement en
communicatievraagstukken. Voor dit laatste onderwerp
is hij sinds 15 jaar trainer en ontwikkelde hij trainingen
op het gebied van teambuilding, persoonlijke ontwikkeling en interactievaardigheden. In 2013 werd hij
gecertificeerd Birkman consultant.
In 2010 behaalde hij voor ZGT de eerste landelijke
A-erkenning voor de opleiding voor Algemene Klinische
Fysica. In 2011 werd hij verkozen tot ‘Ingenieur van het
Jaar’. Michaël is vanaf 2012 vanuit ZGT als Associate
Lector Organisatieontwikkeling, Kwaliteit, Veiligheid en
Technologie in Zorg en
Welzijn verbonden aan de Saxion University of Applied
Sciences te Enschede.
Michaël is bestuurslid van o.a. Scouting Nederland en
het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Hij schreef mee
aan landelijke richtlijnen op het gebied van kwaliteitsborging medische technologie,zoals de leidraden van
de Orde van Medisch Specialisten.
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