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Certificaatnr.: 

277112-2018-AQ-NLD-RvA 

Initiële certificatiedatum: 

29 december 2011 

 

Geldig: 

30 december 2020 - 29 december 2023 

 
Dit is ter bevestiging dat het kwaliteitsmanagementsysteem van 

Stichting GGZ Momentum 
Oranje Nassaulaan 20-22, 5211 AK  's-Hertogenbosch, Nederland 
en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 

 
voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem normen: 

HKZ Norm  
Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg: 2015 

HKZ Algemeen Organisatiedeel versie 2015+ A1:2019 
 
Hiermee voldoet de instelling eveneens aan de eisen gesteld in de norm: 
ISO 9001:2015 

 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 
Het bieden van gespecialiseerde diagnostiek- en behandeling voor 

geestelijke gezondheidszorg,met een specifieke deskundigheid in het 
behandelen van verslaving en persoonlijkheidsproblematiek. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Stichting GGZ Momentum 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Stichting GGZ Momentum Oranje Nassaulaan 20-22, 5211 AK  
's-Hertogenbosch, Nederland 

Het bieden van gespecialiseerde 
diagnostiek- en behandeling voor 
geestelijke gezondheidszorg met een 
specifieke deskundigheid in het 
behandelen van verslaving en 
persoonlijkheidsproblematiek. 

Stichting GGZ Momentum Kanaaldijk N.W. 77, 5707 LC  
Helmond, Nederland 

Het bieden van gespecialiseerde 
diagnostiek- en behandeling voor 
geestelijke gezondheidszorg met een 
specifieke deskundigheid in het 
behandelen van verslaving en 
persoonlijkheidsproblematiek. 

Stichting GGZ Momentum Ceresstraat 4, 4811 CC  Breda, 
Nederland 

Het bieden van gespecialiseerde 
diagnostiek- en behandeling voor 
geestelijke gezondheidszorg met een 
specifieke deskundigheid in het 
behandelen van verslaving en 
persoonlijkheidsproblematiek. 

Stichting GGZ Momentum Graafseweg 385, 6532 ZN  

Nijmegen, Nederland 

Het bieden van gespecialiseerde 

diagnostiek- en behandeling voor 
geestelijke gezondheidszorg met een 
specifieke deskundigheid in het 
behandelen van verslaving en 
persoonlijkheidsproblematiek. 

Stichting GGZ Momentum Blaarthemseweg 41, 5502 JS  
Veldhoven, Nederland 

Het bieden van gespecialiseerde 
diagnostiek- en behandeling voor 
geestelijke gezondheidszorg met een 
specifieke deskundigheid in het 
behandelen van verslaving en 
persoonlijkheidsproblematiek. 

Stichting GGZ Momentum Julianaplein 2, 5211 BC  
's-Hertogenbosch, Nederland 

Het bieden van gespecialiseerde 
diagnostiek- en behandeling voor 
geestelijke gezondheidszorg met een 
specifieke deskundigheid in het 
behandelen van verslaving en 
persoonlijkheidsproblematiek. 

 

 
 

 




