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Internal auditing in de 
gezondheidszorg; een gotspe?

In de industriële sector, bij banken en 
verzekeringsmaatschappijen en bin-
nen de centrale overheid lijkt internal 
auditing haar bestaansrecht te heb-
ben verworven; een omstandigheid die 
nauwelijks een verdienste mag worden 
genoemd gezien de lange, meer dan 
20-jarige, incubatietijd. 
Het beeld dat die internal auditfunctie 
oproept is overigens niet eenduidig; niet 
in alle gevallen is sprake van een audit-
functie die het management aanvullende 
zekerheid geeft over de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering. 
Nederland is daarmee een buitenbeen-
tje. We worstelen nog steeds met twee 
onderling onverenigbare modellen. 
Enerzijds het managementmodel van een 
kleine, multidisciplinair samengestelde, 
op doorstroming gebaseerde, spiege-
lende auditfunctie en anderzijds de op 
onze financiële traditie gestoelde en op 
verificatie gerichte interne accountants- 
of controlefunctie. 
Externe en interne toezichthouders wor-
den meer dominant. In toenemende mate 
zijn het commissarissen en leden van 
auditcomités die de toegevoegde waarde 
van internal auditing inzien. Commissa-
rissen wensen aanvullende zekerheid en 
nemen het initiatief tot het laten uitvoe-
ren van internal audits, terwijl auditco-
mités zich in toenemende mate over het 
auditjaarplan ontfermen. Ook toezicht-
houders als de AFM en de Commissie 
Frijns laten van zich horen en geven de 
internal auditfunctie meer en meer een 
formele status. Bovendien neemt de 

Waarom wordt het managementinstrument internal auditing niet of 
nauwelijks toegepast in de gezondheidszorg? Een door professionals 
overheerste sector die er telkenmale blijkt van geeft, getuige de fre-
quente sluiting van operatiekamers, de bedrijfsvoering niet te kunnen 
beheersen.

beroepsorganisatie van internal auditors 
een onafhankelijke positie in; daarmee 
zich ontdoend van het juk en imago van 
de externe (en interne) accountant. Kort-
om: het managementdriven model lijkt de 
toekomst te hebben.
Terug naar internal audit binnen de 
gezondheidszorg. Invoering van de inter-
nal auditfunctie lijkt daar op stil verzet 
te stuiten. Mogelijke oorzaken van deze 
terughoudendheid? In de eerste plaats 
ontbreekt de nodige bedrijfsvoeringsken-
nis binnen een door financial audit gedo-
mineerde controlecultuur. In de tweede 
plaats zijn het professionals als medisch 
specialisten die uitsluitend feedback 
accepteren van collega-artsen. Alsof een 
organisatie in control is als de kolom-
menbalans klopt of een hogere vorm van 
chirurgie wordt bedreven. Ten derde is 
het begrip zelfreflectie niet aan de orde 
binnen de soms chaotische bestuurs-
structuur van een ziekenhuis.
En ten vierde: ‘Maar we zijn toch NIAZ-
gecertificeerd’ en ‘er worden toch kwali-
teitsonderzoeken uitgevoerd’. Zoals een 
goedgekeurde jaarrekening nog weinig 
zegt over de kwaliteit van in control zijn 
van de organisatie; zo geldt dat ook voor 
een verkregen certificaat met betrekking 
tot beschreven procedures. Het uitvoeren 
van kwaliteitsonderzoeken dient een 
ander doel. We hebben het daarbij vooral 
over maatregelen van interne controle; 
over geprogrammeerde controles van 
routinematige transactie gerichte han-
delingen.
Internal audit als aanvullende zekerheid 

voor de hoogste leiding van de zorgin-
stelling is een functie die niet transactie 
georiënteerd is, doch de kwaliteit van 
sturing en beheersing onder de loep 
neemt. Daarbij hoort of de kwaliteitszorg 
naar behoren is ingericht en functioneert. 
Maar ook of de nodige maatregelen van 
interne controle zijn getroffen waar het 
de financiële systemen betreft en zelfs 
of de collegiale toetsing binnen de medi-
sche discipline zich verhoudt met de 
daartoe gemaakte afspraken. Met andere 
woorden: op basis van een risicoanalyse 
en in opdracht van de voorzitter van de 
raad van bestuur zal internal audit inte-
grale onderzoeken kunnen uitvoeren en 
daarbij gebreken zoals hiervoor genoemd 
aan het licht brengen.
De wet van de remmende voorsprong 
stelt instellingen van gezondheidszorg 
nu in staat om goede keuzen te maken. 
Als raad van bestuur of directieteam 
stelle men een kleine groep samen met 
daarin vertegenwoordigers van medi-
sche, para-medische, verpleegkundige, 
personele, financiële en internal audit 
disciplines. Op basis van een door de 
lijn uit te voeren en door de controller 
geregisseerde risicoanalyse selecteert 
het auditcomité (stel) een vijftal onder-
zoeken die door het zojuist geformeerde 
groepje (in deeltijd) kunnen worden 
uitgevoerd, vanzelfsprekend onder de 
bezielende leiding van de internal audit-
gekwalificeerde. Jaarlijks kan de samen-
stelling van deze auditgroep vervolgens 
wisselen; dit mede ter verkrijging van 
het zo belangrijke commitment van de 
organisatie.
Deze ‘special’ auditgroep rapporteert 
aan de top en fungeert onafhankelijk van 
zowel de professionals als de mogelijk 
aanwezige interne accountantsdienst; 
dat mag duidelijk zijn. –C
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