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Accreditatiebewijs

●

●

Accreditation Certificate

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
verklaart hierbij dat

Netherlands Institute for Accreditation in Healthcare (NIAZ)
hereby declares that

Albert Schweitzer ziekenhuis

Albert Schweitzer ziekenhuis

naar genoegen van het NIAZ heeft aangetoond te voldoen aan de Kwaliteitsnorm Zorginstelling
2.4 en
daarmee blijk heeft gegeven de organisatie zo te hebben ingericht dat derden, zoals patiënten,
samenwerkingspartners en verzekeraars, erop kunnen vertrouwen dat
●
op een reproduceerbare wijze de zorg op een adequaat niveau van kwaliteit wordt
voortgebracht en
●
de veiligheid van patiënten en medewerkers deugdelijk is geborgd en
●
de instelling genoegzaam een op verbetering gerichte bedrijfscultuur heeft

●

●

has shown to the satisfaction of NIAZ its conformity to the General Quality Standard for Health
Care Organizations 2.4 and
has therefore proven to have set up its organization in such a way that third parties, such as
patients, collaborating partners and health care insurers, may be confident that
●
care is being provided at an adequate level of quality in a consistent fashion,
●
the safety of patients and employees is soundly assured and
●
the organization has a corporate culture duly oriented at improvement

and that therefore Albert Schweitzer ziekenhuis is accredited

en dat derhalve Albert Schweitzer ziekenhuis is geaccrediteerd

It concerns a third accreditation

Het betreft een derde accreditatie

accreditatieperiode:
geaccrediteerd sinds:

accreditation period:
accreditation since:

1 juni 2015 tot 1 juni 2019
15 juni 2007

Directeur

CEO

Accreditation

ir. C.M. van Dun MCM

1 June 2015 until 1 June 2019
15 June 2007

STANDARDS

De ‘Kwaliteitsnorm Zorginstelling’, de accreditatieprocedure en de eventueel aan dit accreditatiebewijs verbonden
voorwaarden zijn te raadplegen op www.niaz.nl.

Accreditation

Accreditation

ORGANISATION

SURVEYOR TRAINING
PROGRAMME

ir. C.M. van Dun MCM

The ‘General Quality Standard for Health Care Organizations’, the assessment procedure and the possible conditions
regarding this accreditation certificate may be consulted at www.niaz.nl.

