
Regiobijeenkomst Horizontaal Toezicht Zorg
Workshop beoordelen beheersmaatregelen



Onderwerpen

1. Beoordelen opzet van 
beheersmaatregelen (toereikendheid)

2. Wat zijn KEY CONTROLS?

3. Testen werking beheersmaatregelen?

ØAndere vragen?



Processcoping

intake diagnostiek behandelen & evaluatie

plannen, leveren, registreren 
en koppelen van zorgactiviteit 

Totaal 2017 *

Poliklinisch met of zonder beeldvorming € 40.000.000

Klinisch (dagvpl) € 5.000.000

Klinisch (vpl) € 20.000.000

Operatief (OK) € 80.000.000

Revalidatie € 10.000.000

Eerste Lijnsdiagnostiek € 100.000

Add-on geneesmiddelen € 25.000.000

Satellieten

€ 180.100.000

* fictieve bedragen

IT General Control

Toegangsbeveiling
Wijzigingsbeheer

Administratieve aspecten van het zorgproces SMK*
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Opdracht 1: 
Beoordelen toereikendheid beheersing risico (opzet CFW)



Opdracht 1: 
Beoordelen toereikendheid beheersing risico (opzet CFW)

Omschrijving
Risico specificeren risico

Onterecht: - niet geleverd (1); voldoet 

niet aan specifieke voorwaarden (2) 

(bevoegdheid arts, eisen aan 

(bel)consult) (verwijzing, zie risico nr 

7).

Het onterecht, onjuist of onvolledig registreren 
van een poliklinische zorgactiviteit (waaronder 
polikliniekbezoeken)

Onterecht: - niet geleverd (1); voldoet 

niet aan specifieke voorwaarden (2) 

(bevoegdheid arts, eisen aan 

(bel)consult) (verwijzing, zie risico nr 

7).
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Omschrijving
Risico specificeren risico
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Onjuist: tijd onjuist geregistreerd (3); 

geregistreerd onder ander specialisme 

uitvoerder(4); geregistreerd onder 

andere aanvrager (5) 

Onvolledig: zorgactiviteiten worden 

niet geregistreerd(6) of niet volledig 

(tijd) geregistreerd (7)

Onvolledig: zorgactiviteiten worden 

niet geregistreerd(6) of niet volledig 

(tijd) geregistreerd (7)



Opdracht 1:
Beoordelen toereikendheid beheersing risico (opzet CFW)
à voorbeeld uitwerking
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Key Controls

• “KEY CONTROLS zijn de belangrijkste beheersmaatregelen om het 
betreffende risico te mitigeren” (Bron: representatiedocument HT)

• Om te bepalen wát de belangrijkste beheersmaatregelen zijn, moet 

geredeneerd worden vanuit het restrisico. Een beheersmaatregel is een KEY 

CONTROL wanneer het niet effectief werken van deze maatregel direct van 

invloed is op het restrisico van het betreffende risico.



Opdracht 2: 
Welke beheersmaatregelen zijn Key Controls?
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Opdracht 2: 
Welke beheersmaatregelen zijn Key Controls?
à voorbeeld uitwerking
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Typen beheersmaatregel



Tetswerkzaamheden afhankelijk van type beheersmaatregel



Methoden van testen werking 
handmatige / IT-dependent beheersmaatregelen

methode* toelichting*
Reperformance simuleren van de uitvoering van  een reeds uitgevoerde 

beheersmaatregel om de werking te beoordelen

Inspectie inspecteren van bewijs van uitvoering van 
de beheersmaatregel

Observatie observatie van de uitvoering van de 
beheersmaatregel 

Interview interviewen van relevante medewerkers over 
de uitvoering van de beheersmaatregel

*gebaseerd op bron: Internal Control Audit and Compliance, Lynford Graham, 2015
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Opdracht 3: 
Ontwerp een testplan

Subnr. BeheergroepLijstnr. Beheersmaatregel

41.2 ValueCare R06401 De medewerker zorgcontrol beoordeelt wekelijks de ValueCare 
signalen van consultcodes waarbij er geen agenda-afspraak 
aanwezig is. Indien nodig volgt een correctie in HiX. Bevindingen 
worden in de ValueCare-portal gelogd.

testmethode?
Reperformance
Inspectie
Observatie
Interview

testomvang?
Dag. 25
Wk 5
Mnd/Kwrt 2
Jrl 1

aard werkzaamheden?Type beheersmaatregel?
Handmatig
IT-dependent
Application control



Opdracht 3: 
Ontwerp een testplan à voorbeeld uitwerking (1/3)

IT-dependent: 

à handmatig én geautomatiseerd aspect



Opdracht 3: 
Ontwerp een testplan à voorbeeld uitwerking (2/3)

IT-dependent: handmatig en geautomatiseerd aspect

Handmatig aspect : Stel van de te beoordelen weken(5 wk) o.b.v. inspectie 
en reperformance het volgende vast:
1. Alle signalen op de VC-lijst van de geselecteerde week zijn afgehandeld / 

beoordeeld door een medewerker van ZorgControl (inspectie)
2. De signalen welke handmatig zijn ‘genegeerd’ in de geselecteerde week 

hebben op inhoudelijk  juiste gronden de status  ‘genegeerd’ toegekend 
gekregen (reperformance) 

3. Beoordeel de impact van alle eventueel per jaar einde openstaande 
signalen m.b.t. het controle jaar (bij ontbreken ‘harde stop’)
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Opdracht 3: 
Ontwerp een testplan à voorbeeld uitwerking (3/3)

IT-dependent: handmatig en geautomatiseerd aspect

Geautomatiseerd aspect: stel de juiste werking van de ValueCare
signaleringslijst vast d.m.v.:
1. Beoordeling bruikbaarheid ISAE 3402 verklaring ValueCare (juiste en 

betrouwbare werking query), o.a. op ‘end user considerations’
2. aansluiting brondata HiX met data ValueCare
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Opdracht 3b: 
Ontwerp een testplan

Subnr. Beheergroep Lijstnr. Beheersmaatregel

56.1 Overig nvt Functioneel applicatiebeheer vertsrekt aan ZorgControl 
maandelijks een overzicht van alle in HiX geregistreerde 
belconsulten.Zorgcontrol beoordeelt vanuit hun 2e lijnsrol 25 a-
selecte posten op voldoen aan de voorwaarden voor een 
belconsult. Indien nodig volgt er een aanpassing in HiX. 
Bevindingen worden in Excel gelogd.

testmethode?
Reperformance
Inspectie
Observatie
Interview

testomvang?
Dag. 25
Wk 5
Mnd/Kwrt 2
Jrl 1

aard werkzaamheden?Type beheersmaatregel?
Handmatig
IT-dependent
Application control



Opdracht 3b: 
Ontwerp een testplan à voorbeeld uitwerking
Stel van de te beoordelen maanden (2 mnd) o.b.v. inspectie en gedeeltelijke reperformance van de betreffende 
deelwaarneming het volgende vast:

1. Selectie van items in deelwn. heeft a-select plaatsgevonden
2. De deelwaarneming heeft een omvang van 25 items
3. Uit een integrale globale beoordeling van alle uitgevoerde deelwaarneming door ZoCo blijken geen 

bijzonderheden die wijzen op een gebrekkige uitvoering van de deelwaarneming, zoals blanco regels en 
onduidelijke vastlegging. 

4. Van 5 willekeurige regels (van de 25) wordt per te toetsen maand (3 maanden van de 12 over gehele jaar) 
getoetst of de controle juist is uitgevoerd d.m.v. het reperformen van de controle voor deze regels. Het aantal 
van 5 wordt afdoende geacht gezien de overige werkzaamheden in deze controle (integrale inspectie) en de 
aard van de maatregel en de setting waarin deze wordt uitgevoerd (gespecialiseerde afdeling ZorgControl
(2nd line). 

5. Indien nodig heeft opvolging plaats gevonden, passend bij de aard van de bevinding.  
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info@horizontaaltoezichtzorg.nl
www.horizontaaltoezichtzorg.nl


