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SCORENIVEAUS

Heel wat zorgverleners hebben het moeilijk om 
een beoordeling af te sluiten bij het overlijden 
van een cliënt of bij het ontbreken van een 
aantal gegevens. Om dat gemakkelijker te 
maken hebben we sinds 16 november het 
aantal verplicht in te vullen vragen  verlaagd. 

OVERLIJDEN CLIËNT

Door de update van 2 december wordt 
voorzien in een aangepaste versie van de voorzien in een aangepaste versie van de 
CAP’s en de Zorgschalen voor Acute Care. We 
proberen op die manier aan de opmerkingen 
hieromtrent tegemoet te komen. In de 
toekomst zullen de resultaten stapsgewijs 
verder worden uitgewerkt. 

ACUTE CARE

FAQ

Om het zoeken gemakkelijker en sneller te laten verlopen, werden alle pagina’s m.b.t. cliënten, 
groepen en zorgverleners ‘gepagineerd’ (bijv., [1] 2 3 4 5 6 >>). Om te zoeken onder ‘Alle cliënt-
en’ moet voortaan een zoekopdracht van minimaal drie karakters worden ingegeven. Dat om te 
vermijden dat men de volledige lijst van alle cliënten in BelRAI kan opvragen, wat door velen als 
een inbreuk op de privacy werd ervaren.
Onder ‘Alle cliënten’ krijgt men dus zonder zoekopdracht geen enkele cliënt in de lijst te zien.

NIEUW  CONCEPT ZOEKVELDEN

VRAAG B2A (SECTIE B, HC & AC)

HOME CARE SECTIE R (THUISZORG)

PURS

Het BelRAI-team is verheugd u te kunnen laten kennismaken met de eerste nieuwsbrief van 
BelRAI. 
Met dit initiatief willen we u informeren omtrent alle facetten van het BelRAI-project om op die 
manier beter te kunnen aansluiten bij de gebruikers van de BelRAI-webapplicatie. De nieuwsbrief 
zal u dan ook op de meest relevante momenten worden toegestuurd.
We horen natuurlijk ook graag van u hoe we samen in dit initiatief kunnen groeien.  
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