
Wie moet een RAI 

krijgen?

LOGOS
(BelRAI)
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Afhankelijk van:

1. Vrijwillige toestemming

2. Zorgsetting
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Vrijwillige toestemming

• Tijdens een gesprek aan de cliënt vragen 

voor medewerking

• Uitleg: 

– Doel van de studie

– Gevolgen van deelname

• Ondertekening formulier ‘informed

consent’
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Inhoud Informed consent

• Doel: beter inzicht krijgen in de zorg die u nodig 

heeft

• Verantwoordelijken: zorgverleners voeren 

studie uit. Onderzoek door K.U.Leuven en 

Université de Liège

• Deelname: vrijwillig. Op elk moment deelname 

intrekken

• Bij opname in andere zorgsetting: antwoorden 

worden doorgegeven
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Inhoud Informed consent

• Nadelen: geen (ook geen neg invloed op 

kwaliteit van zorg). 

• Voordelen: geen. Mogelijk wel: door 

diepgaande evaluatie => problemen zichtbaar 

=> oplossingen

• Vertrouwelijkheid: goedgekeurd door 

commissie medische ethiek + privacycommissie 

=> gegevens anoniem en vertrouwelijk 

behandeld
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Inhoud Informed consent

• Toegang tot eigen gegevens: altijd! Contact 

opnemen met cliëntbeheerder

• Weigering disciplines:  apotheker, diëtist, 

ergotherapeut, logopedist,…

• Handtekening: cliënt of vertegenwoordiger
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Afhankelijk van:

1. Vrijwillige toestemming

2. Zorgsetting
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Zorgsetting

• Woonzorgcentra

– In principe iedereen

• Ziekenhuis

– Alle patiënten met een geriatrisch profiel op 

de afdeling geriatrie

• Thuiszorg + dagverzorging

– Screening via schaal (zie verder)
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Keuze screeningsinstrument 

Home Care (HC)
• Methode

– Literatuurstudie (Moons et al., 2009)

– Inventarisatie instrumenten in literatuur

→ Bright-schaal

• ! Uit de praktijk blijkt dat deze schaal te 

gevoelig is

• Daarom keuze voor Edmonton Frail Scale

– Zoals projecten Protocol 3 (RIZIV)
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Hoe de score berekenen?

• Antwoorden worden gecategoriseerd in:

– 0 punten

– 1 punt

– 2 punten

• Alle punten optellen

• Score: …  /17
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Betekenis van de score?

• Eindscore:

– 0-3: niet kwetsbaar

– 4-5: een beetje kwetsbaar

– 6-8: matig kwetsbaar

– 9-17: ernstig kwetsbaar
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Gevolgen i.v.m. BelRAI?

• Interpreteer de EDMONTON FRAIL score

– als score ≥ 9 →    BelRAI HC opstarten

– als score < 9 → geen BelRAI HC opstarten

• Als de cliënt niet kan antwoorden, dan is 

ook een BelRAI nodig
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Praktische modaliteiten

• Alle 65-plussers

• Screening

– Minimum 1 keer om de 3 maanden gebeuren OF

– Na elke significante verandering van de cliënt (vb. bij

terugkeer naar huis na een hospitalisatie)

• Afname door artsen of verpleegkundigen
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