
                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Referentie: 2022-010_BP 

Training 
 

Intercollegiale audit  

Doelgroep 
 

Apotheken die deelnemen aan de module Begeleiding Kwaliteit Totaal van het  
Brocacef Partnership Programma. Geschikt voor Apothekers en kwaliteitsassistenten die 
intercollegiale audits uitvoeren 
 

Accreditatie 
 

4,5 KNMP / 5 KAA accreditatiepunten 
 

Kosten De kosten voor deze training bedragen € 125,00 per persoon (excl. btw) 
 
 

Bij deelname aan de module Begeleiding Kwaliteit Totaal van het  
Brocacef Partnership Programma, heeft u recht op twee kosteloze kwaliteitstrainingen 
naar keuze per jaar voor maximaal twee deelnemers. 
 

Data 22 maart 2022          Regio Zwolle, locatie volgt 

7 april 2022              Online via zoom 

15 september 2022 Regio Eindhoven, locatie volgt 

10 november 2022   Online via zoom 

  
Tijdstip 
 

09:00 - 16:00 uur 

Activiteit Deze training is bestemd voor apothekers en kwaliteitsverantwoordelijken die 
intercollegiale audits gaan uitvoeren ten behoeve van het kwaliteitssysteem. Gedurende 
één dag worden u en/of uw kwaliteitsverantwoordelijke opgeleid om zelfstandig een 
interne audit uit te voeren bij een collega-apotheek.  
 
Tijdens deze training komen alle facetten van een intercollegiale audit aan de orde: 
planning, voorbereiding, uitvoering, rapportage en het formuleren en corrigerende acties 
en preventieve maatregelen na een intercollegiale audit. 
 

Wat levert deze activiteit 
u op? 

 Door middel van een interactief programma, wordt u wegwijs gemaakt in het proces 
van intern auditen; 

 Aan de hand van een opdracht ervaart u zelf hoe een audit voor te bereiden; 

 Bij het uitvoeren van een interne audit speelt communicatie een belangrijke rol. Zelf 
een interview houden is dan ook een onderdeel van deze training;  

 U doet kennis op in het rapporteren van een intercollegiale audit en hoe hier 
opvolging aan te geven als ontvangende apotheek. 
 

Vervolg training Wilt u de effectiviteit van de intercollegiale audits vergroten? Dan is Effectief auditen 
een geschikt online training voor u. 
 

Schrijf u snel in! Wilt u deelnemen aan deze Intercollegiale audittraining? Dan kunt u zich aanmelden  
via deze link. 

 
Contact 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiomanager of een e-mail 
sturen naar opleidingen@brocacef.nl  

  

 

https://brocacef.nl/nl-nl/uitvoeren-intercollegiale-audit-2022
mailto:opleidingen@brocacef.nl

