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MANAGEMENTSYSTEEM 
CERTIFICAAT 
Certificaat nr.: 
280480-2018-AQ-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 
28 december 2015 

Geldig: 
29 december 2021 – 28 december 2024 

 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 
Toledolaan 2, 5629 CC  Eindhoven, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: 

NEN-EN 15224:2017 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum bestaande uit revalidatiegeneeskundige 
consultatie en multidisciplinaire revalidatie behandeling voor klinische en poliklinische 
revalidanten in alle leeftijdsfasen.   Het diagnosticeren, begeleiden, en behandelen van 
kinderen en volwassenen met auditieve en communicatieve beperkingen en het geven van 
voorlichting aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en relaties. Stichting Libra Revalidatie & 
Audiologie bestaat uit de volgende sectoren: Neurologie; Kinderen; Houding & Beweging; 
Audiologie; Bedrijfsvoering. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Stichting Libra Revalidatie & Audiologie 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Toledolaan 2, 5629 CC  Eindhoven, 

Nederland 
Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum 

bestaande uit revalidatiegeneeskundige 

consultatie en multidisciplinaire revalidatie 

behandeling voor klinische en poliklinische 

revalidanten in alle leeftijdsfasen.   Het 

diagnosticeren, begeleiden, en 

behandelen van kinderen en volwassenen 

met auditieve en communicatieve 

beperkingen en het geven van voorlichting 

aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en 

relaties. Stichting Libra Revalidatie & 

Audiologie bestaat uit de volgende 

sectoren: Neurologie; Kinderen; Houding & 

Beweging; Audiologie; Bedrijfsvoering. 

Locatie Blixembosch Toledolaan 2, 5629 CC  Eindhoven, 

Nederland 

Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum 

bestaande uit revalidatiegeneeskundige 

consultatie en multidisciplinaire revalidatie 

behandeling voor klinische en poliklinische 

revalidanten in alle leeftijdsfasen. 

Locatie Leijpark Prof. Stoltehof 3, 5022 KE  Tilburg, 

Nederland 
Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum 

bestaande uit revalidatiegeneeskundige 

consultatie en multidisciplinaire revalidatie 

behandeling voor klinische en poliklinische 

revalidanten in alle leeftijdsfasen. 

Locatie `t Kwetternest Oude Udenseweg 14-B, 5405 PD  Uden, 

Nederland 
Het diagnosticeren, begeleiden, en 

behandelen van kinderen met auditieve en 

communicatieve beperkingen en het geven 

van voorlichting aan cliënt/cliëntsysteem, 

verwijzers en relaties. 

Locatie Weert Vogelsbleek 1, 6001 BE  Weert, Nederland Revalidatiezorg in een revalidatiecentrum 

bestaande uit revalidatiegeneeskundige 

consultatie en multidisciplinaire revalidatie 

behandeling voor poliklinische revalidanten 

in alle leeftijdsfasen. 

Locatie Breda Hoge Mosten 56,4822 NH Breda, 

Nederland 
Het diagnosticeren, begeleiden, en 

behandelen van kinderen en volwassenen 

met auditieve en communicatieve 

beperkingen en het geven van voorlichting 

aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en 

relaties. 

Locatie Eindhoven Torenallee 20, 5617 BC  Eindhoven, 

Nederland 
Het diagnosticeren, begeleiden, en 

behandelen van kinderen en volwassenen 

met auditieve en communicatieve 

beperkingen en het geven van voorlichting 

aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en 

relaties. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Locatie Tilburg Dr. Deelenlaan 15, 5042 AD  Tilburg, 

Nederland 
Het diagnosticeren, begeleiden, en 

behandelen van kinderen en volwassenen 

met auditieve en communicatieve 

beperkingen en het geven van voorlichting 

aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en 

relaties. 

Locatie Uden Poort van Uden, Rondweg 11-57, 5405 NK 

Uden, Nederland 
Het diagnosticeren, begeleiden, en 

behandelen van kinderen en volwassenen 

met auditieve en communicatieve 

beperkingen en het geven van voorlichting 

aan cliënt/cliëntsysteem, verwijzers en 

relaties. 

 


