I&DT
t.a.v. de heer Ir. D. Vis
Postbus 2203
1500 GE Zaandam

Assurance‐rapport met betrekking tot
de applicatie Curasoft, met het versienummer 1.13
Kenmerk

20101110‐02AV

Geachte heer Vis,
Opdracht
In gevolge uw opdracht met betrekking tot het uitvoeren van een audit op de applicatie
Curasoft, versienummer 1.13, hebben wij een onderzoek ingesteld naar de opzet en het
bestaan van het stelsel van maatregelen, procedures en applicatie‐instellingen gericht op de
door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (verder: het KNGF)
vastgestelde eisen voor de ICT omgeving van de praktiserend fysiotherapeut.
Werkzaamheden
Ons onderzoek heeft tot doel ten behoeve van belanghebbenden met een redelijke mate van
zekerheid een oordeel te geven of de behandelingsondersteunende applicatie Curasoft van
ICT‐leverancier I&DT voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het Programma van Eisen Fysio‐
EPD versienummer 1.0 van het KNGF.
Ons onderzoek is verricht conform de Nederlandse Orde van Register EDP‐auditors
uitgegeven richtlijn 3000 “Richtlijn voor assurance‐opdrachten door IT‐auditors”. In het kader
van ons onderzoek zijn als de belangrijkste werkzaamheden uitgevoerd:
 Het beoordelen van het stelsel in opzet en bestaan.
 Het wegen van de geconstateerde afwijkingen in relatie tot de eisen zoals opgenomen in
het normenkader.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden concluderen wij dat de applicatie Curasoft,
versienummer 1.13 van ICT‐leverancier I&DT, naar de stand van 9 november 2010 in opzet en
bestaan heeft voldaan aan het normenkader (Programma van Eisen Fysio‐EPD versie 1.0 van
het KNGF).
Toelichting bij de conclusie
Ons onderzoek was gericht op het geven van een oordeel met een redelijke mate van
zekerheid over de mate waarin wordt voldaan aan het normenkader. Incidentele afwijkingen
van het stelsel die leiden tot afwijking van het normenkader, behoeven daarom niet altijd
te zijn geconstateerd. Het Assurance‐rapport heeft alleen betrekking op de in de aanhef van
deze verklaring aangeduide versie van de applicatie.
Wij kunnen niet uitsluiten dat zich in de toekomst gebeurtenissen voordoen die kunnen
leiden tot een afwijking van het stelsel van maatregelen en procedures.
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