Workshop 2: Beheersmaatregelen
Inrichten Control Framework:
Koppel beheersmaatregelen aan beheersdoelstellingen en risico’s teneinde
het risico afdoende te mitigeren (toereikendheid)

Typen beheersmaatregelen
Verschillende beheersmaatregelen:
•
•
•
•

Handmatige beheersingsmaatregelen
IT-afhankelijke handmatige beheersmaatregelen
Application controls / Geprogrammeerde beheersmaatregelen
Soft controls

Kenmerken:
•
•

preventief / detectief
geautomatiseerd / handmatig

Effectiviteit:
Over het algemeen geldt:
•
preventieve maatregel geeft meer zekerheid dan een detectieve maatregel
•
geautomatiseerde maatregel geeft meer zekerheid dan een handmatige maatregel

Casus: Risico m.b.t.
Verwijsregistratie
Thema:
- Controle op aanwezigheid verwijsbrief / geldige verwijzing.
Is patiënt rechtmatig in zorg genomen?
-

Controle op inhoud verwijsbrief.
Wordt er aan de ‘vereisten’ van de verwijsbrief / verwijzing voldaan?

Verschillen in invulling Control Framework:
– Casus Gelre Ziekenhuis
– Casus Sint Maartenskliniek

Casus Gelre Ziekenhuizen:
Beheersmaatregelen t.a.v. het risico m.b.t. verwijzing:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Communicatie naar (huis-)artsen / vakgroepen (overleggen / nieuwsbrief /
intranet).
Werkinstructies
Inrichting in SAP
Meelopen Bron: inzien belang verwijsregistratie (draagvlak +
betrokkenheid)
100%-controle + facturatieblokkade
Vinkje verwijsregistratie (logging)
Verschillende ValueCare-controles (=Daily auditingtool), waaronder
verbandcontrole.
Thema-onderzoek / kwaliteitscontrole (steekproef)
Grouper

Casus Sint Maartenskliniek:
Beheersmaatregelen t.a.v. het risico m.b.t. verwijzing:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Hix dwingt vullen verwijzer af bij nieuwe patiënt / zorgvraag
Alleen geldige type verwijzers kunnen worden geselecteerd in Hix
Baliemedewerker controleert aanwezigheid rechtmatige verwijzing
Baliemedewerker legt controle vast d.m.v. vinkje, ValueCare signaleert
ontbrekende vinkjes
ValueCare signaleert mogelijk onjuiste artscode verwijzing (bijv. externe
code eigen arts)
ValueCare signaleert mogelijk onjuiste verwijzerscodes (bijv.
Dummycodes)
Maandelijkse steekproef (25 items) door ZorgControl op
verwijsregistratie (tijdige aanwezigheid geldige verwijzing)

Opdracht:
Beantwoord met jouw team de volgende vragen:
• Welke maatregelen zijn sterk? Welke zijn zwakker? Bepaal per
Casus de 2 sterkste maatregelen en de 2 zwakste.
• Dekken de maatregelen in beide casus het risico volledig af?
Waarom wel of niet?
• Ontbreken er maatregelen?
• Zijn er teveel beheersmaatregelen?
• Welke 5 beheersmaatregelen zouden jullie opnemen in je eigen
control framework?
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Het onterecht, onjuist of onvolledig

Onterecht:

Onjuist:
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- niet geleverd (1);
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- voldoet niet aan specifieke voorwaarden (2) - geregistreerd onder ander specialisme

polikliniekbezoeken)
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uitvoerder(4);

(verwijzing, zie risico nr 7).
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niet geleverd (1)

tijd onjuist
geregistreerd (3)

- niet volledig (tijd) geregistreerd (7)

Beheersing risico

Subnr. groep Beheersmaatregel

autorisatie afspraak HiX

29.1

HiX

32.1

ValueC ValueCare signaleert niet
are
geautoriseerde afspraken

34.1

Hix

voldoet niet aan
specifieke
voorwaarden (2)

autorisatie door arts

geregistreerd
onder ander
uitvoerend
specialisme (4)

geregistreerd
onder andere
aanvrager (5)

zorgactiviteiten
worden niet
geregistreerd (6)

niet volledig (tijd)
geregistreerd (7)

autorisatie door arts
autorisatie door arts

autorisatie door arts

autorisatie door arts

consult o.b.v.

consult o.b.v.

afzonderlijk autoriseren
elke geplande

autorisatie door arts

autorisatie door arts

zorgactiviteit polikliniek
41.2

ValueC ValueCare signaleert
are
consulten zonder
agendaafspraak

30.1

ValueC Steekproef op
are
aanwezigheid van
verslaglegging

56.1

Overig Steekproef op
rechtmatigheid belcons.

30.2

HiX

zonder versl.
HiX

Steekproef op
verslaglegging
steekproef op
vereisten belconsult

Steekproef op
verslaglegging
steekproef op vereisten steekproef op vereisten
belconsult
belconsult

PACS signaleerd
radiologieverrichting

35.3

bewaking autorisatie
door arts

controle op
verslaglegging

Uitvoerder voorgeselec.

inrichting Hix

o.g.v. agenda bevestiging

(rechten) + stamtabel

bij autoriseren afspraak
35.1
35.2

HiX

arts

consult o.b.v.

Vullen uitvoerder

agendaafspraak in Hix afgedwongen in Hix

agendaafspraak in Hix agendaafspraak in Hix

Aanvrager voorgesel. en

automatisch

bevestigd bij order

vullen aanvrager

ValueC Signalering mogelijk
are
onjuiste aanvrager door

controle op
aanvrager bij

ValueCare

risico op fout

etc.
Restrisico:

etc.
LAAG

LAAG

etc.
LAAG

LAAG

etc.
LAAG

LAAG

LAAG

