Audit counseling
Dit is een korte beschrijving voor de contactpersoon audit counseling bij een zorginstelling met
een counseling contract.
Bij de verschillende stappen in het auditproces ontvangt u een notificatiemail vanuit Peridos. Er
staat dan een melding klaar in Peridos. De notificatie en de melding geven aan wat in de
betreffende processtap van u als contactpersoon audit verwacht wordt.
De meldingen in Peridos zijn alleen voor u, als contactpersoon audit counseling, in Peridos
beschikbaar. Door op de melding te klikken gaat u naar het detailscherm voor de lopende audit.
Mocht u de melding niet (meer) beschikbaar hebben, dan kunt u ook naar het detailscherm door
op de tab beheer te klikken en daarbinnen in de linker navigatie op zorginstellingen. Onder
zorginstellingen klikt u vervolgens op Audits.

Het overzicht scherm opent, door op de regel van de lopende audit te klikken opent het
detailscherm.
Bovenaan het detailscherm ziet u het blok met algemene audit gegevens.

Hierin zijn algemene gegevens betreffende de audit zichtbaar. Hierin komt als u uitgenodigd bent
de vragenlijst in te vullen, de knop
beschikbaar. Door hierop te klikken opent de
vragenlijst. U kunt de vragenlijst op dezelfde wijze blijven openen tot deze volledig ingevuld en
verstuurd is.
Het Regionaal centrum maakt op basis van de ingevulde vragenlijst in het kader van de
kwaliteitstoets counseling een rapport op. Dit rapport komt beschikbaar in het blok “Audit
gebeurtenissen”, dat onder in het detailscherm verschijnt zodra de vragenlijst is ingevuld.

Klik op het pdf-icoontje in de betreffende regel om deze te openen.
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In het rapport worden de door u gegeven antwoorden weergegeven en eventuele verbeter- en
actiepunten die daaruit volgen.
Deze verbeter- en actiepunten komen terug in het blok “Opvolgen actiepunten” op het
detailscherm van de audit, waar de punten opgevolgd kunnen worden.

Als u op een regel klikt opent de pop-up waarbij u in het veld “Toelichting zorginstelling” kunt
aangeven hoe u dit actiepunt hebt opgepakt. Klik vervolgens rechtsonder op de knop opslaan om
het actiepunt bij te werken en terug te gaan naar het overzicht.

Totdat alle verbeterpunten volledig zijn afgehandeld, kunt u op deze wijze de op te volgen
verbeterpunten op verschillende momenten bijwerken.
In hetzelfde overzicht kan het Regionaal centrum reageren op uw toelichting bij de
verbeterpunten. Middels een notificatie e-mail zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.
Uiteraard kunt u, desgewenst, ook weer reageren op de toelichting van het Regionaal centrum.
Als het Regionaal centrum de audit afsluit ontvangt u een laatste notificatie.

