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BelRAI en de BelRAI
Screener



• Zorgen voor meer mensen
• Meer complexe zorg
• Niet (genoeg) meer middelen

• Besparen op kwaliteit is geen optie
• Wat kunnen we dan wel doen?

• Meer proberen te doen met dezelfde middelen door beter te organiseren

Uitdagingen voor zorg



BelRAI = deel van de oplossing



• Een set van assessment instrumenten die toelaten om:
• Hetzelfde op dezelfde manier in kaart te brengen
• Informatie te delen binnen en tussen sectoren
• De inbreng te zien van verschillende disciplines
• Evolutie te zien en te monitoren doorheen de tijd

Wat is BelRAI?



Wat is een BelRAI instrument?

• Een vragenlijst
• Daaraan gekoppeld: algoritmes
• Resultaten worden berekend
• Resultaten op micro-niveau helpen bij het opstellen van een 

geïndividualiseerd zorgplan
• Resultaten op meso-niveau helpen bij het voeren van een goed 

(kwaliteits)management
• Resultaten op macro-niveau ondersteunen beleid
• Resultaten over settings heen en doorheen de tijd: continuïteit van zorg



BelRAI informatiedoorstroming

Geaggregeerde 
statistieken 

(macro)

Geaggregeerde 
statistieken (meso)

Actuele zorgsituatie: beoordeling à resultaten
Cliënt historiek: individuele statistieken

Beoordeling en resultaten 
bespreken
à zorgplan

maatschappij

organisatie

team

zorgverlener



interRAI Suite of Instruments: van bij de geboorte tot 
het overlijden
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BelRAI Screener BelRAI Community Mental Health (studie)
BelRAI Screener voor kinderen BelRAI Mental Health (studie)
BelRAI Home Care BelRAI Sociaal Supplement (in ontwikkeling)
BelRAI Long Term Care Facilities BelRAI Revalidatie (in ontwikkeling)
BelRAI Self-Report Quality of Life LTCF BelRAI Acute Care
BelRAI Palliatieve Zorg BelRAI Emergency Department Screener (studie)



Doorheen de sectoren
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Secties interRAI-LTCF Secties interRAI-HC Secties interRAI-AC Secties interRAI-PC

A Persoonlijke gegevens A Persoonlijke gegevens A Persoonlijke gegevens A Persoonlijke gegevens 

B Intake en voorgeschiedenis B Intake en voorgeschiedenis B
Intake en 
voorgeschiedenis B Intake en voorgeschiedenis

C Beoordelingsdata
C Gezondheidstoestand

D
Toestand van mond en 
voeding

E Toestand van huid
C Cognitie C Cognitie D Cognitie F Cognitie

D
Communicatie en 
gezichtsvermogen D

Communicatie en 
gezichtsvermogen E

Communicatie en 
gezichtsvermogen G

Communicatie en 
gezichtsvermogen

E Stemming en gedrag E Stemming en gedrag F Stemming en gedrag H Stemming
F Psychosociaal welzijn F Psychosociaal welzijn I Psychosociaal welzijn

G
Algemeen dagelijks 
functioneren G

Algemeen dagelijks 
functioneren G

Algemeen dagelijks 
functioneren J

Algemeen dagelijks 
functioneren

H Continentie H Continentie H Continentie K Continentie
I Ziektebeelden I Ziektebeelden I Ziektebeelden
J Gezondheidstoestand J Gezondheidstoestand J Gezondheidstoestand

K
Toestand van mond en 
voeding K Toestand van mond en voeding K Voeding

L Toestand van huid L Toestand van huid L Toestand van huid

M Ontspanningsactiviteiten
N Geneesmiddelen M Geneesmiddelen M Geneesmiddelen L Geneesmiddelen

O Behandeling en procedures N Behandeling en procedures N
Behandeling en 
procedures M Behandeling en procedures

P
Verantwoordelijkheid en 
beschikkingen O Verantwoordelijkheid O Wilsverklaringen N

Verantwoordelijkheid en 
beschikkingen

Q Ontslagmogelijkheden P Mantelzorg en steun P Voeding O Mantelzorg en steun

R Ontslaginformatie Q Beoordeling van de omgeving Q kans op ontslag P Ontslaginformatie

R
Ontslagmogelijkheden en 
algemene toestand R Ontslaginformatie

S Ontslaginformatie



AL

H
C

LT
CF

CHA

MHC
M
H

PC

PAC
Core 
ItemsID
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interRAI HC en interRAI LTCF

71 Other 
Shared Items

179 Core 
Items

390 Items Total

HC
68 Items

LTCF 
72 Items



• Niet alle ouderen in de woonzorg die professionele zorg ontvangen, hebben nood aan een 
volledige BelRAI-beoordeling

è Gaat over afweging tussen tijdsinvestering volledige beoordeling en meerwaarde in de 
kwaliteit van de zorg

è BelRAI Screener moet kunnen bepalen bij welke ouderen een volledige BelRAI-beoordeling 
wel of niet nodig is

è Zeker in de thuiszorg soms overshooting om alle secties van een volledige beoordeling 
(multidisciplinair) in te vullen

BelRAI Screener



• Administratieve (over)last in de zorg verminderen door integratie van verschillende 
instrumenten

èGaat over mogelijkheden om bestaande instrumenten van zorgafhankelijkheid, in dit 
onderzoek BEL-foto en Katz-schaal, te integreren / vervangen door de BelRAI Screener 

èBelRAI Screener moet kunnen bepalen welke cliënten ten laste van de zorgverzekering 
worden genomen

Aanleiding ontwikkeling BelRAI Screener



• Resultaat is een kort instrument met 5 ja/nee vragen

1. Heeft deze cliënt problemen met instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven?

2. Heeft deze cliënt problemen met activiteiten van het dagelijkse leven?

3. Heeft deze cliënt cognitieve problemen?

4. Heeft deze cliënt psychische problemen?

5. Heeft deze cliënt gedragsproblemen?

• Enkel als het antwoord JA is, wordt er verder op die problemen ingegaan 

Wat is de BelRAI Screener?
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• Voor IADL, ADL en cognitie: bestaande, gevalideerde schaal (uit interRAI 
HC/LTCF)

• Voor psychische problemen: gevalideerde items uit interRAI CMH instrument
• Voor gedragsproblemen: gevalideerde items uit interRAI HC/LTCF

• als ingevuld: kan ook allemaal overgenomen worden indien volledig 
assessment nodig

Modules
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• Een automatisch zorgplan dat het professioneel oordeel uitschakelt
• Een weerspiegeling van de doelen en wensen van de persoon over wie het 

gaat en om wie het draait

Wat is BelRAI niet?



Een gereedschapskist is waardeloos zonder handen 
om het gereedschap op een oordeelkundige manier te 
gebruiken



Waar staan we nu?



Vlaamse overheid





Vragen?
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