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CERTIFICAAT
Nummer: 2025622

Het managementsysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van:

Stichting Apotheek der Haarlemse
Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC  Haarlem

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO 9001:2015
Voor het toepassingsgebied:
Het exploiteren van een onderneming bestaande uit een organisatorisch samenhangend geheel van 
locaties in het Kennemerland tezamen vormend een ziekenhuisapotheek die zich bezig houdt met:

 Het verrichten van alle activiteiten die samenhangen met het veilig en effectief ter hand stellen van 
geneesmiddelen, zowel aan klinische als poliklinische patiënten.

 Het leveren van goede (specialistische) farmaceutische patiëntenzorg, zowel aan klinische als 
poliklinische patiënten.

 Het produceren van farmaceutische bereidingen ten behoeve van patiënten die zich tot de 
onderneming of door haar verzorgde instellingen wenden.

 Het produceren van farmaceutische bereidingen ten behoeve van patiënten die zich tot apotheken 
wenden waar de onderneming een overeenkomst mee heeft.

 Het verrichten van TDM en Toxicologie.
 Het verzorgen van integraal farmaceutisch management ten behoeve van en in samenwerking met 

de instellingen, waar de onderneming een contract mee heeft.
 Het verzorgen van farmacie gerelateerde opleidingen op MBO, HBO, WO en Post academisch 

niveau inclusief de beide farmaceutische specialismen ziekenhuisapotheker en openbaar 
apotheker.

 Het uitvoeren en leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek dat raakvlakken heeft 
met de farmaceutische zorg en daarbij gebruikte producten.

Dit certificaat is geldig tot: 1 december 2021
Dit certificaat is geldig vanaf: 1 december 2018
Gecertificeerd sinds: 1 december 2003
Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum.
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ADDENDUM
Behorende bij certificaat nummer: 2025622

Het managementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van:

Stichting Apotheek der Haarlemse
Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC  Haarlem
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Gecertificeerde vestiging(en):

Stichting Apotheek der Haarlemse 
Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC  Haarlem

SAHZ Apotheek KG Noord
Vondelweg 999
2026 BW  Haarlem

SAHZ Apotheek KG Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC  Haarlem

SAHZ Apotheek SZ Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM  Hoofddorp

Dit addendum is geldig tot: 1 december 2021
Dit addendum is geldig vanaf: 1 december 2018




