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Zorgtrajecten zijn complex 



Talrijke zorgorganisaties en professionals 
(moeten) communiceren 



Nood aan 
multidisciplinariteit 



En iedereen moet dezelfde taal spreken 



Indien niet 

Slechtere kwaliteit van zorg 



En ook 

Gebrek aan continuïteit van zorg 



Plus 

Mensen moeten steeds dezelfde vragen 
beantwoorden 



En waarschijnlijk 

 Andere negatieve effecten zoals 
  Tijdsverlies 
  … 



Dus: muren doorbreken 

Prese
nter 

Name       
Date	




Hoe? 

  Een comprehensief assessment dat in ELK 
van de verschillende zorgsettings wordt 
gebruikt   

  = InterRAI-instrumenten 



Wat is RAI? 

•  Acroniem voor: 
• R = Resident 
• A = Assessment 
•  I = Instrument 

•  Assessment instrument voor 
cliënten 
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Waar komt RAI vandaan? 

•  Gestart begin jaren 80 in de USA om kwaliteit 
van zorg in de rusthuizen te verbeteren 

•  Wereldwijd gebruik van de instrumenten, ook in 
Europa  

•  Wetenschappelijk ondersteund en op geregelde 
tijdstippen herzien 

•  Internationale onderzoeksgroep InterRAI 
www.interrai.org 
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www.interrai.org 



interRAI Members and Activities 

Central/ 
South America 

 Chile, Mexico,  
Brazil, Belize,  
Peru, Cuba 

Europe 
Iceland, Norway, Sweden, Denmark, Finland 

Netherlands, Germany, UK, Switzerland, 
        France, Poland, Italy, Spain, 

                               Estonia, Czech Republic, 
                             Belgium Austria, Portugal,  

                          Lithuania                

Asia/Oceania 
Japan, South Korea, Taiwan, China, 

Hong Kong, Australia, New Zealand, India 

Middle East 
Israel 

North America 
Canada 

USA 



Wat doet InterRAI? 

  Ontwikkelt instrumenten en output 
  Beheert de instrumenten 
  Stimuleert het gebruik van de instrumenten 
  Geeft de handboeken uit 
  ... 



Doel 

•  Doel: ontwikkelen van evidence-based 
zorg door gegevens van hoge kwaliteit te 
verzamelen, gevalideerd  en aangepast aan 
verschillende zorgcontexten 

•  Bedoeling: verbeteren van de kwaliteit 
van leven van ouderen/mensen met 
psychische problemen/personen met een 
handicap/… en van de zorg voor die 
personen 
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RAI beantwoordt  
aan 6 criteria 

1.  Internationale validatie via InterRAI 

2.  Aanpasbaar aan alle zorgcontexten 

3.  Holistische visie (globaal) op het 
assessment van de cliënt 

4.  (Hulp bij) voorstel van zorgplan  

5.  Samenwerking in interdisciplinair team 

6.  Zorgcontinuïteit 
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Wat is een RAI? 

  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  resultaten 
Cliënt historiek: individuele statistieken 

Beoordeling en resultaten 
bespreken 
 zorgplan 

maatschappij 

organisatie 

team 

zorgverlener 
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Structuur 

MDS 
Minimum Data Set 

CAP                Schalen            Statistieken 
                                                 Kwaliteitsindicatoren 
                                                  RUG III 

Geïndividualiseerd zorgplan  



MDS (vragenlijst) 

•  Specifiek voor zorgcontext 

•  100 tot 300 items (afhankelijk van 
instrument) verdeeld in secties 

•  In te vullen bij opname/kort na opname, 
na een jaar en bij een significante 
toestandsverandering/ indien medisch 
onderzoek uitwijst dat dat nodig is 
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www.interrai.org 

  Community Health 

  Home Care 

  Assisted living 

  Long Term Care Facility 

  Palliative Care 

  Acute Care 

  Post Acute Care 

  Contact Assessment 
  Emergency Department 

  Mental Health 

  Community Mental Health 

  Emergency Screener for 
Psychiatry 

  Intellectual Disabilities 

  … 

OUDERENZORG 



Op dit moment 

  InterRAI HC – thuiszorg (kwetsbare 
ouderen) 

  InterRAI AC – acute ziekenhuiszorg 
(patiënten met geriatrisch profiel) 

  InterRAI LTCF – residentiële ouderenzorg 
(alle bewoners) 

  gekoppeld 
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interRAI domeinen (Acute Care) 

  Administratieve gegevens 

  Intake en voorgeschiedenis 

  Cognitie 

  Communicatie – zicht 

  Stemming en gedrag 
  Psychosociaal welzijn 

  Algemeen Dagelijks functioneren 

  Continentie 

  Ziektediagnoses 

  Gezondheidstoestand 

  Toestand mond en voeding 

  Toestand van de huid 

  Medicatie 

  Behandelingen en procedures 

  Wilsverklaringen 

  Ontslagmogelijkheden 

COMPREHENSIEF ASSESSMENT 
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InterRAI LTCF InterRAI AC 



LOGO/ 
DESSIN LOGOS 
(BelRAI) 



BelRAI 

  Op papier: niet erg bruikbaar 
  Dus: webapplicatie ontwikkeld =  BelRAI 
  Single virtual host information system 
  Verschillende disciplines hebben toegang, 

maar sterk beveiligd (via e-health, en veel 
bijkomende beveiligingsmaatregelen) 

  Opleiding & wiki-site 
  In 3 talen (Nederlands, Frans, Duits) 



  Momenteel op die webapplicatie: 
  iHC 
  iLTCF 
  iAC 
  Aantal additionele schalen voor RIZIV-

projecten Protocol 3 
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Moet één iemand dat 
 allemaal invullen? 

  Neen! 
  Multi- en interdisciplinair 
  Vragenlijstverantwoordelijke ziet alle 

antwoorden 



Ook 

  Alle deelnemers kunnen zien wat in het 
verleden werd geantwoord 

  Ook als dat in een ander instrument (HC ipv 
AC, enz.) was 



SCENARIO 
Een verhaaltje over BelRAI 



Derick Gartman 

101 jaar oud 
Vrijgezel 
Woont alleen 
Hobbies: houdt van lange 

wandelingen in het bos 



ALLISON D. 
Thuisverpleegkundige 
10 jaar werkervaring 
3 jaar ervaring met BelRAI 
Werkt in 

thuiszorgorganisatie 



Communicatie 



Login procedure 



Toegangsbeveiliging in stappen 

authenticatie 

rolvalidatie 

therapeutische 
relatie 

Rolgebaseerde 
toegang 

eID + pin 

eHealth 
Authentieke 

bronnen 

cliëntbeheerder 

Functies en 
soorten informatie 

Bent u wel degelijk Allison D.? 

Is Allison D. wel degelijk een 
erkend verpleegkundige? 

Verzorgt Allison D. wel degelijk 
cliënt Derick? 

Wat mag Allison D. doen en  
wat mag ze zien over cliënt 

Derick? 



Rolgebaseerde toegang 
Getrapte toegang tot persoonlijke gegevens cliënt 

Minimale gegevens 
Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, contactinfo 
cliëntbeheerder  
Doel: cliënt zoeken, toegang vragen 

Basisgegevens 
Moedertaal, opleidingsniveau, specifieke wensen of noden 
Doel: cliënt op juiste manier aanspreken 

Contactgegevens 
Adres, e-mail, tel, contactpersoon, huisarts, beschikkingen 
Doel: contactname, kwaliteit zorg 

Identificatiegegevens 
Geboorteplaats, land van herkomst, nationaliteit, burgerlijke 
staat, INSZ, SIS,… 
Doel: unieke identificatie 

Alle 
zorgverleners 

Zorgverleners 
met toegang 

tot cliënt 

KB78 beroeps-
beoefenaars met 
toegang tot cliënt 

Cliëntbeheerder 





Derick 

Geen zoekresultaten 



Gartman 

Derick 

West park 

België 

Belg 

123456789 



Geeft toegang via 
clientbeheer Geeft toegang 

   tot de cliënt 

Geeft toegang via 
clientbeheer 

Geeft  
toegang  

tot de  
cliënt 

Jerry kinesitherapeut Dr. Fureman John  thuisverpleegkundige 

Allison – Thuisverpleegkundige 



De boodschap verspreiden 

Allison 

Jerry 

John  

Dr. Fureman 











http://wiki.belrai.org/nl 
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4 dagen later 









Die ene Belgische ‘berg’ 

Nice kitty, nice kitty 
… 

Aaaah 







Geeft toegang 
tot 

Geeft toegang tot 

Dr. Mouse 

Allison 

Marie 







2 weken later 







4 weken later 





Samenvattend: voordelen? 

  Continuïteit van zorg 
  Holistisch, volledig profiel van de patiënt 
  Iedereen werkt samen en communiceert 
  Preventie: 

  Van verslechtering van problemen 
  Van (her)opname in het ziekenhuis 
  Van of uitstel van opname in residentiële zorg 

Algemeen: een betere kwaliteit van zorg 
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Valkuilen 

Geduld nodig: 
  Cultuurverandering → niet gemakkelijk, 

kost tijd 
Ook: 
  Budget 
  Veel mensen/organisaties/overheden 

betrokken 
  Moeten werken aan integratie met andere 

gebruikte instrumenten en software 
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Eens proberen? 

  https://test.belrai.org/ 
  Met eID 
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Vragen? 


