raad van toezicht
ondernemingsraad (OR)
Vereniging Medische Staf

Beleidscentrum

cliëntenraad CR)

raad van bestuur

verpleegkundige adviesraad (VAR)

Medisch Specialisten
Noord West

•
•

Medisch specialisten in
loondienst

logistiek
logistiek
regionaal logistiek centrum
secretaris raad van bestuur
bestuursondersteuning
klant, markt en communicatie
capaciteitsmanagement
project management organisatie
(PMO)

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft o.a.
samenwerking met en/of belang in:
•

•
•
•
•
•

financiën en control
financiële administratie
business control en advies
zorgadministratie
zorgverkoop
business intelligence

Oosterwal b.v. voor de
dermatologische zorg, in de vorm van
een gezamenlijke b.v. waarbij
Oosterwal de dagelijkse aansturing
verzorgt

•

Symbiant b.v. voor de pathologie.
Deze bv is eigendom van het Zaans
Medisch Centrum, Dijklander en
Noordwest Ziekenhuisgroep, ieder
voor 1/3

•
•
•
•

ICT
functioneel beheer
informatiemanagement
operaties (IT Ops)
regievoering

•

Starlet bv voor 1e lijns diagnostiek en
trombosedienst

•

GGZ Noord-Holland Noord, de
samenwerkingspartner voor het
leveren van medisch psychiatrische
zorg.

•

inkoop

•
•
•

human resource (HR)
HR control en advies
HR beleid
personeels- en salarisadministratie

Noordwest Ziekenhuisgroep is onder
andere lid van:
•

De Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ)

facilitair bedrijf
vastgoedbeheer
technisch beheer
medische techniek
hospitality services
business support facilitair
stralingsbeschermingseenheid (SBE)

•

•
•
•
•
•
•

Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen (STZ)

•

mProve; een innovatief netwerk van
zeven ambitieuze topklinische
ziekenhuizen

•
•
•
•

Primaire zorg (excl. overstijgende taken)
•

Eenheid OK organisatie
OK, anesthesiologie, pijncentrum, opnameplein

•

Eenheid beschouwend
interne geneeskunde/nefrologie, maag-darm-lever geneeskunde
(MDL), dialyse, reumatologie en geriatrie

•

•

Medisch Ondersteunende Afdelingen
• klinische chemie, hematologie &
immunologie
• medische microbiologie
• medische beeldvorming (radiologie en
nucleaire geneeskunde)

• ziekenhuisapotheek
• poliklinische apotheken
• cyclotron b.v.

Eenheid oncologie en psychomedisch
oncologische interne geneeskunde, oncologische chirurgie,
casemanagement oncologie, borstkankercentrum, palliatief
team, radiotherapie (poortspecialisme), transfer en psycho
medisch cluster
Eenheid hart-long, neurologie en neurochirurgie
cardiologie, longgeneeskunde, neurologie en neurochirurgie

Centrale Sterilisatieafdeling (CSA)
•

•

Eenheid vrouw en kind
gynaecologie, verloskunde, kindergeneeskunde

•

Eenheid orthopedie, chirurgie en revalidatie
chirurgie, orthopedie, revalidatie en herstel

•

Eenheid acute as
SEH, ICU, MCU, AOA, Spoedplein

•

Eenheid specialistische chirurgische vakken
urologie, KNO, poliklinisch behandelcentrum, oogheelkunde,
plastische chirurgie, dermatologie, MKA, locaties Bergermeer,
Heerhugowaard, Schagen en poli Texel

CSA (tijdelijk direct onder voorzitter
RvB)

bouwdirectie
•

vernieuwbouw locatie Alkmaar

inkoop

Noordwest academie
• medisch onderwijs
• verpleegkundig onderwijs
• wetenschappelijk onderzoek
• medische bibliotheek

kwaliteit en veiligheid
• infectiepreventie
• kwaliteit
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