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Wat is een interne audit? 

- Instrument om inzicht te krijgen in de kwaliteit en 
veiligheid van zorg.  

- Toetst of wetgeving, richtlijnen, beroepsnormen  

 en lokaal of internationaal geformuleerde 
 kwaliteitsnormen ingevoerd zijn en in de praktijk 
 uitgevoerd worden.  

- Stelt vroegtijdig en betrouwbaar relevante (potentiële) 
risicogebieden vast, gevolgd door kwaliteits-
verbeteringen op basis van auditbevindingen.  

- Toetst of de verbeterpunten aangepakt en 
verbeteracties geïmplementeerd zijn.  

- Vergroot veiligheidsdenken ziekenhuisbreed  

 door peers systematisch audits te laten uitvoeren.  

 



Interne audit 

- Spiegelen 

- Niet blamen en shamen 



Doelstelling 

- Auditsystematiek in de umc’s effectiever  

 en efficiënter maken door het delen van 

 kennis, beleid, ontwikkelde methodieken 

 en ervaringen over de verschillende 

 auditsystemen binnen de umc’s 

- Optimaliseren van auditsystemen in de 

individuele umc’s 

 Document met ontwikkelthema’s 

 



Methode 

- Projectgroepbijeenkomsten 

- Presentaties individuele umc’s ‘halen & brengen’ 

- Documentanalyse 

- SWOT-analyse 

- Consensus selectie knelpunten & succesfactoren 

- Formulering ontwikkelthema’s 

- Elektronische tool box (via LUMC-website 
toegankelijk) 

- Onderlinge werkbezoeken 

 



Uitwisselen kennis en 
ervaring 

- Gerichte uitwisseling van kennis en ervaring tijdens 
en ná de bijeenkomsten. 

- Opvallend waren het enthousiasme, openheid en 
bereidheid te delen. 

- Concrete producten en baten: 

- Instrumenten en methodieken onderling 
beschikbaar 

- Document interne audits in umc’s 

- Symposium 29 mei 2015 

- Projectgroep uitgegroeid tot expertisenetwerk 



Knelpunten en uitdagingen 

- Geen uitwisseling van lokale normen en 
instrumenten 

- Auditen van multidisciplinaire zorgprocessen 
beperkt 

- Onvoldoende aandacht voor patiëntervaringen bij 
deelname aan onderzoek, onderwijs en opleiding 

- ‘Auditmoeheid’: vele toetsingsmomenten met 
vaak dezelfde inhoud 

- Geen structurele borging competenties auditoren 
- Geen borging toezicht op verbeterpunten en  
 -acties 

 
 



Ontwikkelthema’s  



Uitwisseling normen- 
kaders en processen 

Overzicht van normenkaders en 

auditprocessen  

- Vertoont voor ~80% overlap 

- Leidt tot herkennen good practices 

Voorbeeld: het beoordelen van samenwerking 

tussen afdelingen en teams van zorgverleners 

met behulp van de Team Climate Inventory.  
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Team Climate Inventory 

- Teamklimaat is een belangrijk aspect van een 

succesvol team.  

- De TCI meet het functioneren van teams af aan de 

mate waarin zij als team daadwerkelijk bereid zijn 

om samen het beste te bereiken. 

- Gevalideerde en in Nederland vertaalde vragenlijst. 

- Vier dimensies of schalen (‘visie’, ‘ervaren veiligheid 

voor participatie’, ‘taakgerichtheid’, ‘ondersteuning 

bij innovatie’), 15 subschalen en 44 items 

 

M. Ouwens et al. Meten van teamklimmaat. Kwaliteit in zorg 2009;4:14  



 
Optimaliseren audits multi-
disciplinaire zorgketens 
 - Coördinatie van zorg met behulp van 

zorgketens kan helpen een zorgproces 

patiëntgerichter, veiliger en efficiënter in 

te richten doordat zo 

communicatieproblemen en vergissingen 

worden gereduceerd.  

- Wordt nog niet standaard  

 in alle umc’s uitgevoerd.   

 



Audit multidisciplinaire 
zorgketen 

- Toetsen of er een proces-/keteneigenaar is. 

- Is de hoofdbehandelaar bij de patiënt 
bekend?  

- Zijn verantwoordelijkheden en taken tussen 
de betrokken zorgprofessionals eenduidig?  

- Worden de  diverse betrokkenen tijdig, juist 
en volledig worden geïnformeerd?  

- Is de informatie in patiëntendossiers volledig 
en actueel? 

 



Auditen zorgpad 

Het VUmc heeft normenkader en 
toetsingsinstrument 

Een zorgpad kan voorwaarts of achterwaarts 
worden geaudit.  

- Voorwaartse audit is patiëntgericht: start met 
een afspraak van de (fictieve) patiënt op een 
afdeling, volgt patiënt gedurende de opname, 
eventuele behandeling op de OK, IC, afdeling 
en uiteindelijk ontslag. 

- Bij achterwaartse audit wordt vertrokken van 
het eindpunt van een proces (ontslagbrief, 
klacht of melding van een incident). 

 



Integreren patiënten-  
ervaringen in onderzoek 
en onderwijs 

- Toetsen of patiënten aantoonbaar geïnformeerd zijn 
over de taken op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs van het umc en wat zij daar in 
de dagelijkse praktijk van zullen/kunnen merken 
(WGBO/WMO); 

- Toetsen of informed consent bij deelname aan 
wetenschappelijk onderzoek aantoonbaar is verkregen; 

- Toetsen of ervaringen van patiënten m.b.t. onderwijs, 
opleiding en onderzoek op reguliere basis  worden 

gemeten (bv. via CQi). 



Professionaliseren en 
borgen kwaliteit auditoren 

- Minimale kwaliteitvereisten voor goed 
auditorschap 
- kennis, attitude, vaardigheden 
- ervaring 
- geheimhoudingsplicht 

- Minimale vereisten voor de samenstelling 
van een auditteam  
- multidisciplinair 
- draagvlak 
- onafhankelijk 
- professionals in team  

 



Training en  
monitoring auditoren 

Training  
- Op inhoud (theorie), (gespreks)vaardigheden en 

analytische methoden.  
Evaluatie van auditoren 
- Jaarlijks d.m.v. reflectie- of functioneringsgesprekken. 

Het auditteam wordt na iedere audit als geheel 
geëvalueerd o.b.v een vragenlijst en/of interview met de 
belangrijkste betrokkenen bij de uitgevoerde interne 
audits   
- Prestatie-indicatoren voor auditoren (UMCG). 
- Evaluatieformulier besproken tijdens 

evaluatiegesprek (Erasmusmc). 
- Deelaanstelling bij het auditteam; evaluatie aan de 

hand van de functionerings- en beoordelings-
systematiek (radboudumc).  



Borging monitoring van 
verbeterpunten en -acties 

 

- Weging van verbeterpunten mede 
afhankelijk van de mate waarin de patiënt-  
of medewerkerveiligheid in het gedrang is. 

- Afdelingen maken een verbeterplan. Zij zijn 
zelf verantwoordelijk voor het schrijven van 
hiervan, het uitvoeren en het monitoren 
van de voortgang en het delen van het 
succes met elkaar.  

 

 

 



Good practices 

- Stuurinformatie uit diverse bronnen worden in één 
overzicht aangeboden aan de RvB (MUMC+). 

- Na 15 maanden herbezoek en monitoring 
voortgang implementatie van verbeteracties 
(Radboudumc). 

- Kwaliteitsrondes voor het monitoren van 
verbeterpunten. Hieraan neemt een lid van het 
Stafconvent deel. (Erasmusmc)  

- Commissie K&V verantwoordelijk voor monitoring. 
Rapportage afdelingshoofden termijngebonden. 
Opvolging in de lijn; RvB zit in de loop (AMC). 

  
 



Afstemming interne 
audits en externe 
kwaliteitsvisitaties  

Afstemming audits en kwaliteitsvisitaties van 
IGZ,  wetenschappelijke en beroepsverenigingen 

- Voorkomen van overlap, reductie van aantal 

toetsmomenten 

- Onderlinge versterking van visitaties en audits, maak 

gebruik van elkaars geformuleerde verbeterpunten 

In UMCG is jaarplanning van interne audits afgestemd 

op externe kwaliteitvisitaties. Hierdoor kan bij een 

interne audit gebruik worden gemaakt van de 

bevindingen van de kwaliteitsvisitatie. 

  

 

 



Blijven verbeteren 

Vertaalslag naar individuele organisaties 

- Draagvlak bij RvB, staf, management en medewerkers 
in de individuele umc’s. 

- Pragmatische aanpak waarbij verbeteractiviteiten 
gekoppeld worden aan bestaande good practices.  

- Vertalen van de ontwikkelthema’s moet passen bij de 
lokale situatie.  

Borging en verspreiding 

- Expertisenetwerk Interne audits zal het uitwisselen 
continueren.  

- jaarlijkse werkbezoeken  

- digitale toolbox  
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