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Zorginspectie 
Koning Albert II-laan 35 bus 31 
1030 BRUSSEL 
T 02 553 34 34 
contact.zorginspectie@vlaanderen.be 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INSPECTIE CGG: DOSSIERSTEEKPROEF 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tijdens het inspectiebezoek zullen de inspecteurs ter plaatse een steekproef trekken van te controleren 

dossiers. Hierbij wordt inzage beoogd in het volledige patiëntendossier, in elektronische en/of papieren vorm.  

Het betreft twee steekproeven: 

• steekproef 1: 21 actieve dossiers 

o 8 dossiers die 6 tot 12 maanden lopen; 

o 8 dossiers die 12 tot 24 maanden lopen; 

o 5 dossiers die langer dan 24 maanden lopen. 

 

• steekproef 2: 16 afgesloten dossiers 

o maximaal 12 maanden voor de inspectiedatum afgesloten. 

 

Er worden enkel dossiers gecontroleerd van het team waarop de inspectie betrekking heeft.  

Om deze dossiersteekproeven op een vlotte manier te laten verlopen, is het aangewezen om bij aanvang van 

het inspectiebezoek twee lijsten te voorzien waarop een aantal gegevens vermeld staan (zie volgende pagina): 

één voor de actieve dossiers en één voor de afgesloten dossiers.  

Voor beide steekproeven (actieve en afgesloten dossiers) gelden volgende exclusiecriteria: 

• forensische dossiers: forensisch statuut / contact met justitie (bv. GAM-dossiers); 

• minderjarigen; 

• 60-plussers; 

• dossiers waarin minder dan 4 FTF plaats vonden. 

Bij voorkeur verschijnen uit te sluiten dossiers niet op de lijsten. Als dat wel het geval is, worden deze best 

aangeduid.  
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• Voor steekproef 1 (actieve dossiers) hebben de inspecteurs een lijst nodig met alle lopende begelei-

dingen/behandelingen van het team waarop de inspectie betrekking heeft, met per dossier vermelding 

van: 

o naam cliënt of dossiernummer; 

o verantwoordelijke therapeut (om tot mix te kunnen komen); 

o geboortedatum van cliënt; 

o datum aanmelding; 

o datum FTF1;  

o datum FTF2;  

Lijst rangschikken op datum FTF2. 

 

• Voor steekproef 2 (afgesloten dossiers) hebben de inspecteurs een lijst nodig met alle  

begeleidingen/behandelingen van het team waarop de inspectie betrekking heeft, die in de 12 maanden 

voor de inspectiedatum werden afgesloten, met per dossier vermelding van: 

o naam cliënt of dossiernummer; 

o verantwoordelijke therapeut (om tot mix te kunnen komen); 

o geboortedatum van cliënt; 

o datum aanmelding; 

o datum FTF1;  

o datum FTF2;  

o datum laatste FTF; 

o afsluitdatum. 

Lijst rangschikken op datum laatste FTF.  

 

Gelieve beide lijsten klaar te leggen tegen de inspectiedag of deze snel te genereren bij aanvang van het 

inspectiebezoek. De inspecteurs zullen ter plaatse kiezen welke dossiers uit de lijst ze effectief inkijken. 


