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Integrated audit - uitvoering
EXPERTS STERIELE MEDISCHE HULPMIDDELEN
NIAZ CARE TEAM

NIAZ CURE TEAM

WMO TEAM

EXPERTS STRALINGSBESCHERMING

EXPERTS MEDICATIEVEILIGHEID
EXPERTS MEDISCHE TECHNOLOGIE

1 AUDIT

EXPERTS MILIEU

EXPERTS INFORMATIEBEVEILIGING

EXPERTS CONTINUÏTEIT

EXPERTS ZORGREGISTRATIE T.B.V. FACTURATIE
EXPERTS FINANCIËLE ADMINISTRATIE ONDERZOEKSPROJECTEN

EXPERTS VEILIGHEID GEZONDHEID & WELZIJN MEDEWERKERS

1 RAPPORT
1 VERBETERPLAN

EXPERTS INFECTIEPREVENTIE
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Integrated Audit
Wat is Integrated Audit binnen het Erasmus MC?

 Integrated audit is een geïntegreerde aanpak van audits, waarbij de borging en
verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek
één keer in de 4 jaar getoetst wordt.
Het doel van integrated audit:
•

Inzicht geven in kwaliteit van de kerntaken,

•

Een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering,

•

Doelmatigheid van audits verhogen,

•

Auditbelasting verlagen door samenwerking en afstemming
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Integrated Audit - teams
Integrated audit door verschillende soorten teams

 Patiëntenzorg Cure
 Patiëntenzorg Care
 Onderzoek
 Experts
o Infectiepreventie
o Medicatieveiligheid
o Medische Technologie
o Steriele Medische Hulpmiddelen
o Veiligheid, Gezondheid, Welzijn medewerkers (VGW)
o Stralingsbescherming
o Continuïteitsbeheer (inclusief brandbeveiliging)
o Milieu
o Informatiebeveiliging
o Financiële administratie onderzoeksprojecten
o Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP)
o Zorgregistratie ten behoeve van facturatie
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Integrated audit - kenmerken








Integrated audit in één dag (voor zover mogelijk)
Korte doorlooptijden:
 Na 3 weken conceptrapport - aangeboden door Manager Sector Audit
 Na 6 weken definitief rapport
 Detailrapport (Excel)
 Samenvatting (Powerpoint)
Eén integraal rapport integrated audit en dus ook één verbeterplan
Auditoren stemmen werkzaamheden binnen integrated audit af
Per rapport aangeven van belangrijkste bevindingen (± 10 bevindingen)
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Integrated Audit - normenkaders

Op basis van een risico inschatting vooraf wordt bepaald welke onderwerpen relevant zijn
voor welke afdeling.
ZORG
• Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.2
• Erasmus MC zorgbeleid

ONDERZOEK
• Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO)
• Erasmus MC beleid ‘Monitoring en patiëntveiligheid’ betreffende WMO-plichtig onderzoek
waarvan Erasmus MC verrichter is
EXPERTGEBIEDEN
• Wet- en regelgeving; NEN-7510, ARBO- wet, Convenant veilige toepassing Medische
Technologie in het ziekenhuis, NEN-EN 14001, …, etc.
• Erasmus MC beleid
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Integrated audit – Voorbeeld detailrapport
Onderwerp

Bevinding
Referentie Norm
nummer

Bevinding Bevinding
nummer

ZORG Sturing op 5.7.3
kwaliteit

Bevinding heeft betrekking op

Score
bevinding
(1-4)

De afdeling / unit heeft een regeling 5.7.3 a
om systematisch en proactief de
wensen, verwachtingen en
ervaringen van patiënten en de
bevolking die op de zorg van de
instelling aangewezen is te
onderzoeken
ZORG Sturing op 1.1.2.2 De afdeling heeft bij het
1.1.2.2
kwaliteit
totstandkomen van de beleidsvisie a
externe belanghebbenden
betrokken (patiëntenorganisaties,
samenwerkingspartners en
zorgverzekeraars).
EXPERT
4.2.1.6 De afdeling heeft afspraken
4.2.1.6
Medische
gemaakt voor periodiek
a
Technologie
preventief onderhoud van
medische apparatuur

De afdeling onderzoekt proactief de patiëntervaringen. Afdeling X
Dit blijkt uit de gesprekken en documentatie waaruit blijkt dat
er een CQ-index rapport en verbeterplan is, die zijn ingezien.
Ook wordt het PTO als input gebruikt …
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De afdeling X heeft de zorgverzekeraar betrokken bij de Unit Y
totstandkoming van de toekomst visie en de afdeling is
onderdeel van een pilot project bij de zorgverzekeraar.
Dit blijkt uit de gesprekken waarin dit wordt aangegeven en
…..
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Unit Z

2

EXPERT
Medische
Technologie

De afdeling voert voor invoering van medische
Afdeling X
apparatuur geen prospectieve risicoanalyse uit. Dit blijkt
uit het documentatieoverzicht en uit het gesprek met het
unithoofd. Er zijn door de afdeling geen risicoanalyses
opgeleverd, ….

5.2.5

De afdeling/unit voert vóór de
5.2.5 a
invoering van nieuwe
technieken, materialen,
instrumenten en apparatuur een
risicoanalyse uit.

De norm dat de afdeling afspraken heeft gemaakt voor
preventief onderhoud van medische apparatuur wordt
deels nageleefd. Dit blijkt uit de werkplekbezoeken op de
polikliniek en de kliniek. De medewerkers …
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Prioriteit

HOOG
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Integrated audit – Voorbeeld rapport

Aantal bevindingen

EXPERT Infectiepreventie 0

3

2

EXPERT Medicatieveiligheid 0
EXPERT Medische Technologie

0
0

7

1

4

3

EXPERT Steriele Medische Hulpmiddelen 0

0

7

EXPERT Veiligheid gezondheid en welzijn medewerkers 0

3

6

EXPERT Stralingsbescherming 0

1

2

EXPERT Continuïteit 0
EXPERT Milieu 0

3

6

1

EXPERT Informatiebeveiliging 0

1

EXPERT Zorgregistratie (tbv facturatie) 0

2

0

Voldoet niet

0

Voldoet deels
Voldoet goeddeels

5

6

1

Voldoet volledig

3
2

3
11
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Integrated audit - governance

Wie

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

RvB

• Goedkeuren (meer)jaarplanning Audit

• Opdrachtgever voor de audits in het Erasmus MC
• Vaststellen beleid en daarmee het normenkader voor (integrated) audit
Directeur Kwaliteit & Patiëntenzorg

Directeur Onderzoek & Onderwijs
Gedelegeerd opdrachtgevers

• Gedelegeerd opdrachtgever op het gebied van kwaliteit en veiligheid van

de patiëntenzorg respectievelijk Onderzoek & Onderwijs
• Afstemming over de auditopdracht, de te toetsen normen en de aanpak van

de audit
• Aanspreken van de auditee
• Signaleren van belangrijkste risico’s en maatregelen op basis van
auditrapportages, shortlists en de kwaliteits- en veiligheidsindicatoren
• Escalatie van bevindingen richting RvB
• Bewaken van voortgang en kwaliteit van audits en risico analyses
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Succesfactoren
 Start met beperkte groep
 Enthousiasme werkt aanstekelijk
 Voor de experts: What’s in it for me
 Groeimodel, steeds meer mensen aan laten haken
 Lagere auditbelasting voor afdelingen
 Eén integraal rapport per organisatieonderdeel en dus één verbeterplan
 Korte doorlooptijden

 Inhoudelijke afstemming normen
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Uitdagingen
 Diversiteit groep experts

 Capaciteit voor planning en coördinatie
 Aansturing van het geheel en betrokkenen (geheel wordt mammoettanker)
 Inhoudelijke begeleiding auditoren
 Werven artsen als auditoren
 Balans: volledigheid VS focus
 Eenheid in rapport ondanks veel verschillende auditoren
 Monitoring opvolging in kwaliteitsrondes, Planning & Control cyclus
 Aan (blijven) sluiten op organisatiestructuur (vb. zorgkernen ipv units)
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Ontwikkelingen en toekomstvisie
 Meer proces gericht (tracers)

 LEAN auditen
 Toezichthouders meer steunen op interne werkzaamheden
 Inhoudelijke ontwikkelingen
 Integreren audits op kerntaak onderwijs
 Toevoegen toetsing op wetenschappelijke integriteit
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Contact

Voor vragen, opmerkingen of ideeën, mail naar: IntegratedAudit@erasmusmc.nl
Team Integrated Audit:
Nathalie Cruz (Patiëntenzorg, NIAZ)

Annemieke Schellevis (Onderzoek, WMO)

Esther Brouwer

Freek Wegerif
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Discussie

1. Andere voorbeelden van geïntegreerd auditen om te delen?
2. Hoe meten we de effectiviteit van (geïntegreerde) audits?
3. Waarop is het uitvoeren van een (geïntegreerde) audit niet het antwoord?
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