
Quiz BelRAI



Vraag 1

• Johan (75 jaar) woont nog thuis. Iedere middag komt de 

gezinshulp hem helpen met het bereiden van een warme 

maaltijd. Hierbij verdelen zij de taken. Gisteren was 

Johan echter zeer verward en heeft de gezinshulp de 

maaltijd alleen moeten bereiden. 

• Stel dat vandaag een RAI wordt ingevuld: welke score 

heeft Johan dan op de IADL-activiteit

“maaltijdbereiding”? (tip: ADL flow chart)

1. Score 4: uitgebreide hulp

2. Score 5: maximale hulp

3. Score 6: totale afhankelijkheid

4. Score 7: activiteit kwam niet voor
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Vraag 2

• Johan gedraagt zich steeds verwarder en huisarts 

Wouters wordt gecontacteerd, die ook de 

cliëntbeheerder is.  In overleg met de familie en de 

thuiszorg wordt beslist tot een opname op geriatrie in het 

AZ Zonnebloem voor observatie. Welke actie(s) in 

BelRAI onderneemt huisarts Wouters? 

1. Huisarts Wouters moet de hoofdverpleegkundige geriatrie in 

AZ Zonnebloem individuele toegang verlenen tot Johan.

2. Huisarts Wouters moet de hoofdverpleegkundige geriatrie in 

AZ Zonnebloem als bijkomende cliëntbeheerder aanmaken.

3. Huisarts Wouters moet Johan toevoegen aan de groep “AZ 

Zonnebloem - Geriatrie”.
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Vraag 3

• Op 22 maart wordt Johan opgenomen in AZ 

Zonnebloem op de afdeling geriatrie. Moet de 

thuiszorgorganisatie “Helpende hand” - die gezinshulp 

verleent aan Johan - een beoordeling (HC) invullen, en 

zo ja welke?

1. Ja, een ontslagbeoordeling

2. Ja, een herbeoordeling

3. Ja, een beoordeling voor het volgen van de cliënt

4. Nee, er moet geen beoordeling ingevuld worden
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Vraag 4

• Maria, de hoofdverpleegkundige geriatrie, start een 

beoordeling op voor Johan. Geriater Peters is 

beoordelingsverantwoordelijke. Als zorgverleners 

selecteert Maria zichzelf en verpleegkundige Paul. Maria 

vult 23 maart in als uiterste invuldatum. 

• Wie kan er op 24 maart deze beoordeling nog invullen?

1. Geriater Peters

2. Geriater Peters en hoofdverpleegkundige Maria

3. Geriater Peters , hoofdverpleegkundige  Maria en 

verpleegkundige Paul

4. Niemand, de uiterste invuldatum is immers verstreken
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Vraag 5

• Op 24 maart zoekt verpleegkundige Paul de beoordeling 

van Johan op in BelRAI. Deze beoordeling staat in 

“wacht”. Kan Paul de resultaten raadplegen?

1. Ja, want Paul is als zorgverlener betrokken bij deze 

beoordeling

2. Nee, enkel zijn leidinggevenden mogen dit, namelijk geriater 

Peters en hoofdverpleegkundige Maria

3. Nee, enkel geriater Peters kan dit, want hij is 

beoordelingsverantwoordelijke

4. Nee, niemand kan dit, want de beoordeling is nog niet 

afgesloten
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Vraag 6

• Op 24 maart bekijkt geriater Peters de resultaten voor 

Johan. De CAP “kans op opname in een instelling” is 

geactiveerd. De geriater gaat na op de WIKI-site welke 

items deze CAP kunnen triggeren.

• Kan jij terugvinden op de WIKI-site om hoeveel items het 

gaat? (http://wiki.belrai.org/nl/)
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Vraag 7

• Bij Johan wordt de ziekte van Alzheimer vastgesteld. 

Eveneens is de CAP “kans op opname in een instelling” 

geactiveerd. In overleg met de familie wordt beslist dat 

Johan beter naar een woonzorgcentrum verhuist. In 

afwachting van een vrije plaats, regelt de 

ontslagmanager een kamer in een kortverblijf. 

• Kan het kortverblijf een RAI beoordeling invullen voor 

Johan?

1. Ja, een RAI HC

2. Ja, een RAI LTCF

3. Nee, er is geen RAI-instrument bruikbaar voor kortverblijf
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Vraag 8

• Op 19 april verhuist Johan definitief naar WZC De Wilg. 

Huisarts Wouters logt aan in BelRAI om de nieuwe 

adresgegevens in te voeren. De huisarts merkt dat 

Johan lid is van volgende groepen:

1. “Helpende hand” (thuiszorgorganisatie)

2. “AZ Zonnebloem - Geriatrie”

• Huisarts Wouters schrapt het lidmaatschap van 

“Helpende hand” en voegt hem toe aan de groep “WZC 

De Wilg”. Omdat de kans op een heropname in AZ 

Zonnebloem groot is (cf. Johan heeft een complicatie 

opgelopen), wijzigt ze dit lidmaatschap niet. 

• Is dit correct?  
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Vraag 9

• Johan is geen lid meer van de groep “AZ Zonnebloem -

Geriatrie”. Kan Maria, hoofdverpleegkundige geriatrie, de 

RAI beoordeling die zij had opgestart voor Johan nog 

raadplegen?

1. Ja, zij kan deze beoordeling nog raadplegen

2. Ja, zij kan zowel deze beoordeling raadplegen, als ook de 

toekomstige beoordelingen die WZC De Wilg zal invullen

3. Nee, zij kan deze beoordeling niet meer raadplegen
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Vraag 10

• Johan is vorige week gevallen en ontvangt momenteel 

revalidatie van een zelfstandige kinesist. Welke actie in 

BelRAI is het meest aangewezen?

1. De kinesist moet toegevoegd worden aan de groep “WZC De 

Wilg”

2. De kinesist moet individuele toegang krijgen van huisarts 

Wouters, de cliëntbeheerder

3. Er moet geen actie ondernomen worden
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