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Conceptverslag vergadering Overleg Den Helder - Noordwest Ziekenhuisgroep 
 
Datum  : dinsdag 5 juli 2016 

Aanwezig : Wethouders Kos en Haitsma en gemeentesecretaris Reus (Den Helder) 
Hendriks, van Alphen, Zwagerman, Honing en Ursem (Noordwest) 

Verslag  : Johan Ursem, beleidsmedewerker raad van bestuur 

 
1.  Opening  

2.  Verslag vorige bijeenkomst van 20 april 2016 
Akkoord 

 

3.  Voortgang evaluatie locatieprofiel 
Hendriks licht de stand van zaken toe. De evaluatie is nog gaande. Vrij recent hebben de 
cardiologen aangegeven in gesprek te willen over de denkrichting om klinische 
cardiologische patiënten in Alkmaar op te nemen omdat de faciliteiten daar beter zijn dan in 
Alkmaar in het geval de conditie van de patiënt verslechtert. Een dergelijkee overweging 
neemt de raad van bestuur niet lichtzinnig dus dat vereist meer overleg. Tegelijkertijd wil en 
kan de raad van bestuur geen risico’s nemen wat betreft de veiligheid van zorg. Om dit 
goed uit te diepen is een interne conferentie belegd over de voor- en nadelen en de 
eventuele risico’s. Deze conferentie staat gepland voor de volgende week (14 juli). Mede 
op basis van de uitkomsten van deze conferentie zal de evaluatie van het locatieprofiel 
worden afgerond. Vervolgens wordt er gecommuniceerd met het college van B&W Den 
Helder, zorgverzekeraars, ambulancedienst, etc.  
De uitkomsten van de evaluatie locatieprofiel geven input voor het berekenen van de 
benodigde hoeveelheid vierkante meters ziekenhuis. Op basis daarvan kan dan het 
(ver)bouwprogramma vorm krijgen. De raad van bestuur vermoed dat de keuze zal vallen 
op (ver)nieuwbouw op de huidige locatie maar kan (ver)nieuwbouw op de andere locatie 
(De Dogger) niet geheel uitsluiten.  
Hendriks geeft desgevraagd aan dat de nazorg (poliklinisch blijven volgen) cardiologie in 
alle gevallen wel op de locatie Den Helder plaats kan blijven vinden. Tijdens kantoortijden 
zal er altijd een cardioloog in huis zijn, in de ANW (avond, nacht en weekenduren) is er een 
dienstdoende cardioloog beschikbaar voor de locatie Den Helder. Dat blijft zo.  
De intensive care functie, SEH en geboortezorg staan niet ter discussie.  
Afgesproken is dat de raad van bestuur het college informeert zodra er concrete informatie 
valt te delen over dit onderwerp. Dat zal naar verwachting nog deze maand zijn.  

 

4.  Jaarrekening en jaarverslag Noordwest over 2015 
Den Helder heeft nog onvoldoende tijd gevonden om tot een inhoudelijke beoordeling van 
de jaarstukken te komen. Afgesproken is dat eventuele vragen rechtstreeks worden gesteld 
aan de heer Zwagerman, manager financiën en control van Noordwest. Een volgende 
formele gelegenheid is eind november / begin december bij een overleg over de begroting 
voor 2017. 
Vanuit Den Helder wordt gevraagd naar het beleid van Noordwest rondom het beschikbaar 
stellen van stageplaatsen. Voor de opleiding tot verpleegkundige heeft Noordwest zelf een 
opleiding opgezet waarbij het theoretisch deel door het Novacollege wordt verzorgd op de 
locatie van het opleidingscentrum van Noordwest (Foreest Medical School). Het 
praktijkdeel van deze opleiding (VIP = Verpleegkundige in de Praktijk) wordt verzorgd 
binnen de locaties Alkmaar en Den Helder. Dit verklaart dat Noordwest weinig tot geen 
stageplaatsen voor de opleiding tot verpleegkundige beschikbaar kan stellen aan 
bijvoorbeeld het ROC. De capaciteit aan stageplaatsen op een verpleegafdeling is beperkt 
tot het aantal stagiaires waar een afdeling begeleiding aan kan geven naast het leveren 
van patiëntenzorg.  
Ook binnen andere bedrijfsonderdelen zijn er volop mogelijkheden voor stagiaires.  
Mede om het ziekenhuis als werkgever en opleidingsinstituut te promoten doet Noordwest 
met beide hoofdlocaties mee aan de landelijke open dag van 18 maart 2017.  

 

5.  Voortgang benaderen regiogemeenten om garantstelling af te geven  
De heer Kos laat weten dat er voorzichtige verkenningen zijn geweest. Er is bij Texel en 
Hollands Kroon ambtelijk gesondeerd en dat heeft geen eensluidende reacties opgeleverd. 
Die juiste aanpak verschilt per gemeente.  
Concreet is er dus nog geen voortgang te melden.  
Desgevraagd geeft Zwagerman aan dat het voor Noordwest belangrijk is een toezegging te 
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ontvangen. Niet alleen omdat Noordwest dan tegen lagere rente (voordeel kan zo’n 2% 
bedragen) kan lenen maar zeker ook omdat het hebben van garantieverstrekkers helpt 
financiers over de brug te krijgen om over te gaan tot het beschikbaar stellen van 
financiering. Hier speelt zeker dat wanneer er één schaap over de dam is…. 
 
Verdere contacten over dit onderwerp kunnen rechtstreeks verlopen tussen Simon Dijkstra 
(Den Helder) en Adri Zwagerman (Noordwest).  

6.  Mogelijkheden tot het geven van een ruimere bestemming aan de grond De Dogger 
Noordwest heeft bij Den Helder schriftelijk verzocht mee te willen denken over het 
verruimen van de bestemming op de gronden die Noordwest bezit op de locatie De 
Dogger. Hierop heeft Noordwest nog geen reactie gehad. 
 
Den Helder geeft aan dit soort vragen bij voorkeur te behandelen naar aanleiding van 
concrete verzoeken. Mocht er een concreet verzoek komen dan zegt Den Helder toe dat er 
snel geschakeld kan worden.  
 
 

 

7.  Volgend overleg 
Den Helder nodigt Noordwest uit voor een vervolg overleg eind juli, mede om te spreken 
over de voortgang rond de evaluatie van het locatieprofiel.  

 

8.  Rondvraag 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.  

 

9.  Sluiting  

 


