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Mariaziekenhuis Overpelt behaalt NIAZkwaliteitslabel
07/02/2018
Het Mariaziekenhuis van Overpelt heeft haar eerste NIAZ-kwaliteitslabel op zak. Proficiat aan alle
medewerkers voor hun dagelijkse inzet!

Het NIAZ-label houdt in dat het ziekenhuis op onpartijdige wijze aantoont dat het hoogstaande
kwalitatieve zorg biedt in een cultuur van continue verbetering. Het behaalde dit label na een grondige
en diepgaande kwaliteitsaudit die plaatsvond eind november 2017. Het ziekenhuis werd tot in de
puntjes doorgelicht en behaalde een score van 96%.
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