
De algemene vergadering en raad van 
bestuur vormen het bestuurlijk niveau van 
AZ Maria Middelares. Het directiecomité 
beslist over het operationeel niveau en 
overlegt waar nodig met de medische 
raad. De vier delen van de cirkel bevatten 
adviesorganen die al dan niet wettelijk 
verplicht zijn (de verplichte zijn in bold 
tekst weergegeven). Vanuit de raad van 
bestuur, medische raad, directiecomité en 
werknemersafvaardiging is er afvaardiging 
in de overlappende delen van de cirkel.
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(1) In combinatie met de functie van hoofdarts voor AZ Maria Middelares. Minstens tot de oprichting 
van de ziekenhuisgroepering is dr. Wim De Groote hoofdarts van AZ Sint-Vincentius Deinze.


