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Nederlander van het Jaar 2016: Marcel Levi 
 

AMSTERDAM, 7 DECEMBER 2016 - Weekblad Elsevier heeft internist 

Marcel Levi (52), bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch 

Centrum (AMC) in Amsterdam, uitgekozen tot Nederlander van het 

Jaar 2016. Levi geeft sinds september 2010 leiding aan het grootste 

ziekenhuis van Amsterdam. 

 

Prof. dr. M.M. Levi heeft de afgelopen zes jaar het AMC zo goed geleid, 

dat hij ook in het buitenland is opgevallen.  Vandaar dat Levi deze 

maand bij het AMC vertrekt en per 1 januari 2017 in Londen leiding 

gaat geven aan niet minder dan vijf academische ziekenhuizen, die zich 

verzameld hebben onder de naam University College London Hospitals. 

 

‘Een unieke transfer in de ziekenhuiswereld,’ aldus hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier over 

de ‘grenzenloze geneesheer’. Het tijdschrift kiest jaarlijks een Nederlander van het Jaar. Dat kan zijn 

een vrouw of een man die een stempel op het afgelopen jaar heeft gedrukt, in negatieve of positieve 

zin. Het kan ook iemand zijn die het betreffende jaar symboliseert of dat jaar een bijzondere 

prestatie heeft verricht. Dat laatste geldt voor Marcel Levi. 

 

Joustra: ‘Wat Levi ook bijzonder maakt, is dat hij niet louter bestuurder is. Hij geeft leiding door het 

goede voorbeeld te geven. Zo is hij nog steeds actief als dokter en laat zich gewoon inroosteren voor 

de minder populaire diensten van de polikliniek, zoals dit jaar voor de 25ste en laatste keer tijdens de 

kerstdagen.’ 

 

Hoewel hij met zijn kennis, inzichten en vaardigheden al veel patiënten helpt, heeft Levi het 

afgelopen jaar ook een persoonlijk offer gebracht - al zal hij dat zelf niet zo zien - door een van zijn 

nieren af te staan. 

 

Eerdere Nederlanders van het Jaar waren Ayaan Hirsi Ali (2004), Rijkman Groenink (2005), De soldaat 

in Uruzgan (2006), Joop van den Ende (2007), Wouter Bos (2008), Linda de Mol (2009), De politicus 

(2010), Mark Rutte (2011), koningin Beatrix (2012), Wim Pijbes (2013), Ahmed Aboutaleb (2014) en 

Dafne Schippers (2015).  

 

Noot voor redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie Elsevier, 020-5159944. 


