U bent het NIAZ
Het NIAZ telt 198 auditoren die werkzaam zijn in de zorg. Het NIAZ werkt
nauw samen met organisaties in het veld, nationaal én internationaal.

120
Zorginstellingen

“Door accreditatie leveren we op een meer gestructureerde wijze goede zorg.
We werken efficiënter, leveren betere kwaliteit en bieden meer transparantie.”

NIAZ-accreditatie
•	Leidt tot aantoonbare verbetering van de kwaliteit en
veiligheid van zorg.
•	Stelt de patiënt/cliënt en de zorgprofessional centraal.
•	Stimuleert verandering van binnenuit.
•	Maakt aantoonbaar dat het huis op orde is.
•	Schrijft voor wat er geregeld moet zijn, maar niet hoe
iets geregeld moet zijn.
•	Wordt ondersteund door ervaren senior adviseurs.
• Is er voor ziekenhuizen, langdurige zorg, psychiatrie,
revalidatie, radiotherapie, thuiszorg en thuisverpleging.
•	Bevordert kennisuitwisseling in de keten en in de regio.
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Het NIAZ behoort tot de selecte groep accreditatieorganisaties die drievoudig zijn geaccrediteerd door de International Society
for Quality in Healthcare (ISQua). Het NIAZ is strategisch samenwerkingspartner van Accreditation Canada International.

Senior adviseurs
Accreditation

198
Auditoren

Accreditation

Accreditation

Neem contact op
Churchilllaan 11, 14e, 3527 GV Utrecht
Postbus 4045, 3502 HA Utrecht, Nederland
+31 (0)30 233 03 80
info@niaz.nl
@infoNiaz
www.niaz.nl

Veilige, verantwoorde zorg

Elke dag beter

Leren van elkaar

Het huis op orde

NIAZ Kenniscentrum

Samen weten we meer. Het NIAZ brengt zorginstellingen met elkaar in contact.

Het NIAZ helpt zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen de kwaliteit en
veiligheid van zorg te verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van het internationale
accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.

Bij het NIAZ aangesloten zorginstellingen kunnen deelnemen aan het NIAZ
opleidingsprogramma. Ook kunnen ze gebruikmaken van de NIAZ-database
met goede voorbeelden.
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NIAZ Nieuws

Ziekenhuizen • GGZ • Radiotherapie • Thuiszorg • Verpleeghuiszorg • Epilepsiecentra
Revalidatie • Ouderenzorg • Thuisverpleging • Tandartspraktijken • Privé-klinieken

• Over patiënttracers
• Over systeemtracers
• Voor interne auditoren
• Voor externe auditoren

Informatieve

video’s

