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Toelichting 
 
Beschrijf waarom deze 
werkgroep nodig is 
binnen het NGR. Denk 
daarbij bijv aan het de 

kaders uit de 
zorgstandaard.  

Perinatale audits vinden sinds 2009 landelijk plaats en worden 
ondersteund door een landelijk netwerk van regioteams. 
De perinatale audit is een instrument om de kwaliteit van zorg 
systematisch te bewaken en verbeteren. 

Opdracht 
 
Doelstelling; geef in de 
doelstelling een 

algemene omschrijving 
van wat er bereikt moet 
worden.  
 
Resultaat; geef helder 
en eenduidig aan wat 

de producten van de 
werkgroep zijn.  
Eventuele 
tussenresultaten 

kunnen ook worden 
beschreven. Een 
projectresultaat is 

‘tastbaar’. 
    
Uitgangspunten; Geef 
hier aan wat de 
uitgangspunten van de 
werkgroep zijn.  
 

 

Doel:  
- Het  voorbereiden, organiseren, registreren en evalueren van de 
perinatale audits in samenwerking met het regionale auditteam  
- Gestructureerd en kritisch kijken naar de geleverde zorg en 

evalueren of deze voldoet aan de geaccepteerde standaarden of dat 
sprake was van substandaard factoren (SSF) 
- Het formuleren en uitvoeren van verbeteracties. 
 
Resultaten:  
- Er vindt minimaal 2x per jaar een perinatale audit plaats, waarbij 

casussen worden besproken die vallen binnen de landelijk 
vastgestelde audit thema’s. 
- Er worden SSF vastgesteld en naar aanleiding daarvan 
verbeteracties geformuleerd. 

- Er wordt gecontroleerd of de verbeteracties hebben 
plaatsgevonden en dit wordt bij een volgende audit bespreking 
teruggekoppeld. 

 
Randvoorwaarden:  
- De perinatale audits vinden plaats onder leiding van een 
onafhankelijke externe voorzitter volgens de regels die voor het 
houden van een audit zijn opgesteld. 
- Er is tijdens de audit bespreking sprake van veiligheid en openheid 
- Er zijn bij een audit per discipline minimaal 2 zorgverleners 

aanwezig.  
- Het lokale auditteam houdt goed contact met het regionale 
auditteam en volgt eventuele noodzakelijke scholingen.  
  
Uitgangspunten: 
- Het gaat om verbetering van het zorgproces, niet om het 

aanwijzen van een schuldige.  

 

Planning  
Geef aan hoe de 
PDCA/PDSA cyclus voor 
de werkgroep verloopt. 

Geef daarbij concrete 
maanden of momenten 
in het kalender jaar.  
 
 

Er vindt minimaal 2x per jaar een perinatale audit plaats  

Relatie tot andere 

projecten 

Er bestaat een nauwe relatie met de commissie kwaliteit. De 

perinatale audits zijn onderdeel van het kwaliteitsbeleid.  



Financiële 

consequenties/  
Personele inzet 
 

Er is een klein budget noodzakelijk tbv catering tijdens de audit en 

bedankje voor de voorzitter. Er is geen financiële vergoeding voor 
de leden van het lokale audit team.  

Risico-inventarisatie 

Geef de voornaamste 
risico’s die buiten de 
deelopdracht liggen en 
niet of beperkt 
beheersbaar zijn. 
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