
 

 

Verklaring ‘Toegang van rollen op vraagtypes’ 
 
Mogelijkheden in BelRAI betreffende ‘Toegang’ en ‘Overschrijven’ : 
 
‘Toegang’ aangevinkt  : 
De zorgverlener kan/mag de vragen omtrent dit vraagtype lezen (= toegang tot lezen). Dit is 
geldig voor alle beoordelingen van de cliënten die voor die zorgverlener toegankelijk zijn.  
De zorgverlener kan deelnemen aan de beoordeling van een cliënt en de vragen omtrent de 
aangevinkte vraagtypes ook invullen als hij daarvoor werd uitgenodigd bij het opstarten van 
de beoordeling (= toegang tot invullen) door de beoordelingsverantwoordelijke. 
 
‘Overschrijven’ aangevinkt  : 
De standaardtoegang (zie  ‘Toegang’  of  ) kan overschreven worden bij het opstarten 
van een beoordeling. 
 
Enkele voorbeelden aan de hand van volgend screenshot (prototype BelRAI): 
 

 
 
1. ‘Formele zorgverstrekker’ heeft standaard altijd toegang tot ADL want ‘Toegang’ is aangevinkt  
en ‘Overschrijven’ niet . Men kan in dit geval ‘Toegang’ dus niet afzetten bij het opstarten van een 
beoordeling. 
 
2. ‘Systeemadministrator’ heeft standaard toegang tot ADL want ‘Toegang’ is aangevinkt   wat 
echter kan overschreven worden omdat ‘Overschrijven’ ook is aangevinkt . Bij het opstarten van 
een beoordeling kan hier dus worden gezorgd dat de systeemadministrator geen toegang krijgt (niet 
kan lezen en ook niet kan worden uitgenodigd om in te vullen) tot ADL.  
 
3. ‘Arts’ heeft standaard nooit toegang tot ADL (kan ADL nooit lezen en kan nooit worden 
uitgenodigd tot invullen) want ‘Toegang’ is niet aangevinkt . Er is ook geen mogelijkheid om dit te 
veranderen (voor ADL) omdat ook ‘Overschrijven’ niet is  aangevinkt . 
    



 

 

Belangrijke opmerkingen: 
 
Na het afsluiten van een beoordeling kan een zorgverlener naast de eigen antwoorden ook de 
definitieve antwoorden van de beoordelingsverantwoordelijke lezen voor zover die 
samenvallen met zijn/haar standaardtoegang.   
Bijvoorbeeld, A.B.  heeft standaard altijd toegang op vraagtypes ADL, Beweging en IADL en 
voor beoordeling X.Y door "overschrijven" ook toegang op vraagtypes Denkvermogen en 
Gedrag gekregen. 
Na het afsluiten van de beoordeling X.Y. door de beoordelingsverantwoordelijke zal A.B. alle 
eigen antwoorden m.b.t. ADL, Beweging, IADL + Denkvermogen en Gedrag kunnen 
bekijken maar slechts de definitieve antwoorden van de beoordelingsverantwoordelijke 
m.b.t. ADL, Beweging en IADL.  
 
Om de bruikbaarheid van het systeem te bevorderen heeft een 
beoordelingsverantwoordelijke uiteraard altijd toegang tot alle vraagtypes.  
Bijvoorbeeld: als maatschappelijk assistent kan een zorgverlener cliënten aanmaken, 
cliëntbeheerder zijn, groepen aanmaken, groepsbeheerder zijn, een beoordeling opstarten en 
beoordelingsverantwoordelijke zijn. Standaard heeft een maatschappelijk assistent echter 
geen toegang (die echter wel overschrijfbaar is) tot bijvoorbeeld de vraagtypes i.v.m. 
‘Ziektebeelden en geneesmiddelen’, ‘Gezondheidsproblemen’, ‘Behandelingen en 
procedures’, ‘Huid’, ‘Beoordelingsinformatie’  maar nooit toegang tot het vraagtype ‘Mond 
en voeding’. Als beoordelingsverantwoordelijke heeft de maatschappelijk assistent echter 
ALTIJD toegang tot deze en alle andere vraagtypes. Dus ook tot wat bijvoorbeeld artsen 
invullen onder ‘Ziektebeelden en geneesmiddelen’ en andere zorgverleners invullen onder 
‘Huid’.  
 
Alle gebruikers van de BelRAI-database zijn immers gebonden door het beroepsgeheim en 
dienen in elk geval de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar 
uitvoeringsbesluiten na te leven. 
 
N.B.: via het Informed Consent kan de cliënt wel bepaalde gebruikers/rollen/disciplines 
(uitgezonderd de beroepsbeoefenaars in de zin van KB78) de toegang tot zijn 
persoonsgegevens in BelRAI weigeren.  
 
 
 


