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Auditwerkwijze + Teamcheckwerkwijze Infectiepreventie  
 
Doel 
Het afnemen van interne audits en de teamcheck is bedoel om inzicht te geven aan het betreffende team én 
het management hoe richtlijnen en protocollen aangaande infectiepreventie worden nageleefd tijdens het 
dagelijks werk.  
 
Inhoud 
Een beschrijving van de werkwijze voor het afnemen van audits ten behoeve infectiepreventie binnen de 
Wulverhorst.  
 
Introductie: 
Binnen de Wulverhorst gebruiken we voor het afnemen van een interne audit infectiepreventie de teamcheck 
methode én nemen we over verschillende onderwerpen een basisaudit af. Een afdeling / team wordt dus op 
twee verschillende wijzen bevraagd op naleving van de hygiëne protocollen zoals die zijn opgenomen in het 
kwaliteitshandboek. Een teamcheck is een gestructureerd hulpmiddel om snel te achterhalen welke mening elk 
teamlid heeft over een specifiek onderwerp zoals hygiëne- en infectiepreventie. Aan de hand van een lijst met 
stellingen, in te vullen door zoveel mogelijk teamleden,  ontstaat een beeld over hoe het team vindt dat het 
met het betreffende onderwerp gaat. De uitkomsten worden besproken in het teamoverleg en geven richting 
aan verbetering. Een teamcheck infectiepreventie levert het volgende op:  

1. Bevestiging van de status van kennis over infectiepreventie. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien er ver-
moedens, indrukken en/of verschillende meningen zijn. 

2. Zicht op verbetering na uitvoeren van verbeteracties verbonden aan de eerste teamcheck. Je herhaalt peri-
odiek audit.  

3. Een subjectief beeld van de status van een betreffend onderwerp; het is het beeld van het team. Meestal 
heeft het team dit beeld niet expliciet getoetst aan objectieve maatstaven en/of criteria, zoals het Kwali-
teitskader of protocollen en procedures. 

4. Een teamcheck draagt bij aan eigenaarschap. Immers beoordeelt een team zichzelf en beslist een team sa-
men aan welke punten nadien gewerkt gaan worden.  

Omdat het wenselijk is dat een interne audit een goed beeld oplevert van de werkelijke situatie nemen leden 
van de infectiepreventie commissie basisaudits af. Op deze manier wordt het zelfbeeld van het team 
gecombineerd met het beeld vanuit de objectieve audits en ontstaat er een compleet beeld.  
 
Samenvattend: Een interne audit bestaat uit 2 onderdelen, te weten: een teamcheck én basisaudit(s). 
De teamcheck heeft als primaire doel om het beeld vanuit het team helder te krijgen. De basisaudit heeft als 
doel om inzicht te krijgen in de mate waarin de infectiepreventie protocollen worden nageleefd op de 
betreffende afdeling. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld naar het team waarbij er afspraken 
worden gemaakt over de opvolging.  
 
Algemene werkwijze interne audit: 
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1. Volgens de jaarplanning audittering wordt een afdeling benaderd door de IPC 
(infectiepreventiecommissie) / kwaliteitsmedewerker voor een auditperiode.  

2. Alle leden van het team krijgen de digitale teamcheck om in te vullen  
3. Tijdens de auditperiode nemen leden van de IPC basisaudits af over verschillende onderwerpen 

(bijvoorbeeld handhygiëne, wasgoed, persoonlijke hygiëne). Van te voren wordt afgesproken met de 
IPC welke onderwerpen getoetst worden.  

4. Binnen afgesproken tijdsbestek is de teamcheck ingevuld en zijn er een aantal audits afgenomen 
5. De resultaten worden geanalyseerd en helder beschreven door leden van de IPC / 

kwaliteitsmedewerker. 
6. Tijdens een teamoverleg worden de resultaten teruggekoppeld in bijzijn van één of meerdere IPC 

leden én kwaliteitsmedewerker. Er worden daarna verder afspraken gemaakt ter verbetering.  
7. Bij een volgende audit worden de uitkomsten vergeleken met de vorige audit om een PDCA cyclus te 

handhaven.  

 
 
Werkwijze basisaudits door leden IPC: 
 

1. De afdeling wordt bezocht door de auditoren, elke afdeling audit je op dezelfde manier. 
2. Er wordt getoetst door observatie (o) op de afdeling. 
3. Er wordt getoetst door bevragen van teamleden op de afdeling. 
4. Auditoren vullen de excel-audit lijsten over het gekozen onderwerp met eventueel opmerkingen in de 

kantlijn.  
5. Op basis van de gemiddelde eindscore per item op de excel-audit lijst wordt er een analyse gedaan en 

wordt er feedback beschreven. Deze feedback wordt teruggekoppeld tijdens een teamoverleg.  

 
 
Werkwijze Teamcheck infectiepreventie: 
 

1. Een teamcheck bestaat uit een lijst met stellingen gemaakt in Microsoft Forms. Deze stellingen gaan 
over hygiëne- en infectiepreventie. De teamleden ontvangen een link naar de lijst op hun werkmail.  

2. Elk teamlid vult binnen een afgesproken tijdbestek de teamcheck digtaal in. De uitkomsten worden 
getotaliseerd en uitgedrukt in een aantal en in een percentage ja/nee antwoorden. 

3. CVP van de betreffende afdeling houdt een aftekenlijst bij, om te waarborgen dat iedereen de check 
ook invult.  

4. Leden van de IPC / kwaliteitsmedewerker analyseren de antwoorden voor feedback. 
5. De feedback wordt besproken in een teamoverleg. In de bespreking is er ruimte voor het aanbrengen 

van nuances. 
6. De thema’s die voor verbeteringen in aanmerking komen worden geïnventariseerd en geprioriteerd. 

Dit onderdeel wordt afgesloten door concrete afspraken te merken in termen van: wat, wie, hoe, wan-
neer. 

 
 

Link naar teamcheck formulier:  

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3D7PXz1yRrh0
aBi0PTgqMvqND5lYvSlD5KkLCSREH2VadUNFo3TkRKWE5INFZRNldaNVVBQU5K
MUo2Ri4u%26Token%3D02bef1e581234d1ba1bd24a4d3269d50 
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