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Handleiding voor het versturen van het A-doc van Domino naar Insisto. 

Deze handleiding heeft twee onderdelen: 

- De basisprincipes voor het verzenden van informatie van Domino naar Insisto  

 

Dit onderdeel omschrijft de basisprincipes die gehanteerd worden om informatie van Domino 

naar Insisto te verzenden: wanneer kan men verzenden, welke regels moet men in acht 

nemen, welke boodschappen krijg je te zien, … 

 

- De relatie tussen Domino en Insisto.  

 

Dit gedeelte geeft een overzicht van welke informatie in Domino naar welke velden gaat in 

Insisto. 

 

1. De basisprincipes voor het verzenden van informatie van Domino naar Insisto 

KERNPRINCIPE: Men kan informatie van Domino naar Insisto verzenden bij ieder nieuw voorstel  

van indicatiestelling dat niet-rechtstreeks toegankelijke typemodules bevat. Concreet betekent dit dat 

men in een case-onderzoek één keer de informatie naar Insisto kan verzenden en in het 

casemanagement iedere keer als men een herindicatiestelling doet. 

Men kan de informatie voor het A-doc vanuit Domino naar Insisto verzenden door te klikken op de 

knop ‘A-document verzenden’ in het dossieroverzicht: 

 

Opgelet: deze knop verschijnt pas wanneer er minstens een beslissingsvoorstel is aangemaakt in het 

dossier in Domino. 

Na het klikken op deze knop krijg je altijd eerst volgende vraag: 

 

Je klikt ‘OK’ als je data wilt verzenden en ‘Annuleren’ om deze stap ongedaan te maken. 
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Het systeem kan bepaalde opmerkingen maken omdat men niet voldoet aan bepaalde principes: 

• Als men een A-doc probeert te verzenden in een dossier dat geen voorstel van 

indicatiestelling bevat of dat geen niet-rechtstreekse typemodules bevat dan krijgt men 

deze melding: 

 
• Als men een A-doc probeert te verzenden in een dossier waarin er al een A-doc verzonden 

is betreffende het laatste voorstel van indicatiestelling dan krijgt men deze melding: 

 
• Als men een A-doc probeert te verzenden in een dossier van een jongere waarvan het 

rijksregisternummer niet is ingevuld in Domino dan krijgt men deze melding: 

 
• Als men een A-doc probeert te verzenden in een dossier waarin bepaalde perspectieven 

inhoudelijk zijn ingevuld maar dit perspectief ontbreekt in de identificatiegegevens van dat 

dossier dan krijgt men deze (soortgelijke) melding: 

 
Bv. men vult onder ‘Situatie’ het perspectief van de moeder in maar de 

identificatiegegevens van moeder zijn niet ingevuld in de cliëntcontext in Domino dan 

gaat het systeem u hier op wijzen en kan je het A-doc pas verzenden als dit wordt 

aangevuld. 

Als men geen van bovenstaande meldingen krijgt dan komt volgende boodschap op het scherm: 

 

En eronder een opsomming van gegevens die niet zijn ingevuld in Domino om een perfect ingevuld A-

doc te krijgen. Deze opsomming kan uiteraard variëren afhankelijk van wat men heeft ingevuld. 

Hieronder enkele voorbeelden: 

 



3 
 

 

Deze opsomming is een hulpmiddel om aan te geven waar er nog eventueel aanvullingen kunnen 

gebeuren in Domino. Dit is in geen verplichting en moet ook niet in iedere situatie allemaal ingevuld 

worden. 

Als je de informatie nog wil aanvullen in Domino dan klik je op ‘Annuleren’. Als men de informatie wil 

verzenden dan klikt men op verzenden en krijgt men als alles goed loopt volgende boodschap: 

 

De informatie van deze cliënt is nu verzonden naar Insisto. Als je inlogt in Insisto ga je voor deze 

cliënt een A-doc vinden dat je kan verzenden naar het team indicatiestelling. In Insisto gelden 

uiteraard de regels van Insisto wat betreft toegangsrechten, verplichte velden, beperkingen, … 

Belangrijk aandachtpunt 

In Insisto zijn de toelichtingsvelden beperkt tot 4000 karakters. Dit betekent dat tekst die uit Domino 

komt wordt afgekapt op het 4000ste karakter. Hou hier rekening mee want anders gaat er kostbare 

informatie verloren zonder dat men het opmerkt.  

Insisto geeft in een kleurtje aan wanneer men het maximaal aantal karakters heeft bereikt: 
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2. De relatie tussen Domino en Insisto 

Onderstaand schema geeft de relatie weer tussen Domino (links) en het A-doc in Insisto (rechts). 

 

In deze versie van Domino ontbreken nog volgende linken: hulpverleningsgeschiedenis en geldigheid. 

Dit wordt in volgende versies van Domino in orde gebracht. 
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Hieronder volgt een overzicht van schermen om te illustreren waar men in Domino gegevens invult en 

waar deze terechtkomen in Insisto. In de screenshots van de toelichtingsvelden van Domino staat 

omschreven naar waar de informatie in Insisto gaat. 

Identificatiegegevens: 

Domino: 

 

Insisto: 

 

Studie/Werk/Inkomstenbron komt niet uit Domino en moet je manueel invoeren. 

Enkel de identificatiegegevens van perspectieven die inhoudelijk zijn ingevuld worden verzonden naar 

Insisto. Bv. als men moeder heeft ingevoerd in de context maar nergens in het pedagogisch dossier 
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komt het perspectief van moeder aan bod dan worden de identificatiegegevens van moeder niet 

meegenomen. 

 

Aantal kinderen in gezin komt niet uit Domino en moet je manueel invoeren. 

Case-onderzoek 

Screening: Situatie en hulpvraag 

Domino:
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Insisto: 
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Screening: Diagnostiek 

Domino: 

 

Insisto: 

 

Beslissingsvoorstel: voorstel van indicatiestelling en visie 

Domino:
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Insisto: 
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De motivering van het ISV komt niet uit Domino en moet men manueel invoeren. 

De geldigheid komt niet uit Domino en moet men manueel invoeren. In een volgende versie van 

Domino zal dit wel gebeuren. 
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Casemanagement 

Opvolging: Situatie - Hulpvraag - Diagnostiek - Visie - Voorstel van indicatiestelling 

Men kan een A-doc vanuit casemanagement verzenden als er een nieuw voorstel van indicatiestelling 

is dat niet-rechtstreeks toegankelijke typemodules bevat. Een voorstel van indicatiestelling zit in de 

opvolging als men kiest voor ‘herindiceren’ in de tab ‘evaluatie’. Ook hier geldt het principe dat men 

per voorstel van indicatiestelling één keer de informatie kan verzenden naar Insisto. 

In casemanagement komt de informatie uit dezelfde velden als in het case-onderzoek. Deze velden 

zitten alle in hetzelfde formulier: de opvolging, meer bepaald de tabs: Situatie - Hulpvraag - 

Diagnostiek - Visie - Voorstel van indicatiestelling. Deze informatie wordt overgenomen uit voorgaande 

formulieren. Het is van belang dat men deze tabs opslaat alvorens het A-doc te verzenden naar 

Insisto. 

 

 

 

 

 


