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Hoe werkt de automatische dossiercontrole? 

Of dossiers compleet zijn, alle informatie bevatten die nodig is, kan eenvoudig worden 
gecontroleerd d.m.v. de functie dossiercontrole. Nadat de functie is aangezet en eenmalig 
ingericht, krijg je automatisch een overzicht van alle cliëntdossiers en de volledigheid daarvan. 
 
Initiële inrichting 
Voor de eenmalige inrichting moet je beheerrechten en toegang tot de modules P&O en 
Contracten hebben.  

1. De functie kan je aanzetten via P&O > Modulegebruik > Dossiercontrole. De mogelijkheid is er bovendien om 
dit alleen in de module Contracten te activeren, dit kan zeker in het begin een nuttige keuze zijn. 

2. De volgende stap is het bepalen van type documenten via Contracten > Dossier-item types. Hier kan je types 
inrichten zoals "Ondertekend zorgplan", "Inventarisatieformulier" of "Reanimatieverklaring". Verloopdagen 
zijn nuttig om te bepalen of een item kan verlopen en hoeveel dagen van te voren je een waarschuwing wilt 
hebben. 

3. Vervolgens kan je één of meerdere controlesets maken. In een controleset leg je vast welke dossieritems 
verplicht zijn en in hoeverre er sprake is van een datumcontrole. Je richt dit in via Contracten > Dossier 
controlesets. 

4. Idealiter heb je maar 1 set die voor alle cliënten van toepassing is. Als je onderscheid wilt maken (bijv. 
ambulante cliënten en cliënten die wonen), kan je verschillende sets maken. Eén set is standaard en wordt 
automatisch op nieuwe cliënten toegepast. 

 
Dagelijkse praktijk 
Vanaf nu verschijnt er bij elk cliëntdossier automatisch een regel "dossiercontrole" die opengeklapt kan worden. Hier 
is zichtbaar wat de status van de dossieritems is. 
Wanneer een dossier niet compleet is, verschijnt er een uitroeptekentje, ook in het betreffende tabblad. 
De bedoeling is natuurlijk dat alles op "groen" komt te staan. 
Wanneer een dossieritem er niet is maar voor deze cliënt ook niet nodig, dan is het mogelijk een item te 
onderdrukken. Dit item zal voor deze cliënt worden genegeerd. 
 
Controle 
Het is mogelijk om over alle dossiers heen een controle te doen, dit doe je via Contracten > Dossiercontrole > Toon. 
 
Betekenis icoontjes  

 Groen vinkje: Het dossier is compleet 
 Dubbel grijs vinkje: Er is minimaal één item onderdrukt 
 Oranje uitroepteken: Er is minimaal één item dat bijna is verlopen 
 Rood uitroepteken: Er is minimaal één item verlopen of niet aanwezig 

 
 
 


