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1) Inleiding 
 

Deze gids geeft de verschillende inclusiestappen weer voor empact. Een inclusie binnen empact 

betekent dat de personen opgenomen worden in de operationele doelgroep van empact. Deze 

operationele doelgroep wordt verzameld in de inclusieapplicatie binnen MyCareNet (MCN).  

De personen voldoen aan de inclusiecriteria van empact, zoals hieronder omschreven. 

Aan de hand van 3 assen schetsen we een specifieke doelgroep per innovatieve actie. Elke subgroep 
binnen de operationele doelgroep is via dit patroon gekozen. We zetten de X-as: ‘determinerende 
factoren’, uit t.o.v. de Y-as: ‘aantal chronische aandoeningen’ en de Z-as: ‘pilootgebieden’. Dit helpt ons 
concreet om een goed inzicht te verwerven waar elke doelgroep zich situeert t.o.v. een andere en helpt 
ons het overzicht te behouden van alle doelgroepen en hun onderlinge doorsnedes. Samengevat maken 
we dus een combinatie van het aantal chronische aandoeningen, determinerende factoren en 
pilootgebieden. In wat volgt geven we een korte toelichting van de drie assen:  

 

Y-AS  

De volledige populatie wordt onderverdeeld in persona’s en dit aan de hand van het aantal chronische 
aandoeningen. Persona 1 zijn de personen zonder chronische aandoeningen. Persona 2 zijn het aantal 
personen met 1 chronische aandoening. Persona 3 definiëren we als het aantal personen met 2 chronische 
aandoeningen. Persona 4 zijn het aantal personen met 3 of meer chronische aandoeningen. We 
gebruiken deze onderverdeling eveneens om de administratieve doelgroep te bepalen (zie eerder).  

 

X-AS   
Om de doelgroep te verfijnen, worden ook  enkele determinerende factoren in rekening gebracht, zoals 
meerdere ziekenhuisopnames en polyfarmacie. De determinerende factoren zijn de volgende:  

1.Verhoogde tegemoetkoming   
2.Patiënten met geriatrisch risicoprofiel  
3.Patiënten die kwetsbaar zijn (Edmonton Frail Scale)  
4.Meerdere opnames in 1 jaar tijd   
5.Meer dan 5 medicijnen die 6 maanden gebruikt worden   

 

  

Z-AS  

Onze volledige regio bevat 3 eerstelijnszones (ELZ): (1) ELZ RITS1, (2) ELZ Westhoek, (3) ELZ MWVL.2 
Binnen elke actie wordt omschreven in welke regio ze wordt opgestart en waar en hoe ze zal opschalen 
(= Z-as).  

 

SAMENGEVAT:   
De operationele doelgroep wordt per actie bepaald. Per innovatieve actie wordt voor de specifieke 
doelgroep zowel het aantal chronische aandoeningen, de determinerende factoren als het pilootgebied 
in kaart gebracht. Een combinatie van deze drie assen, vormt de operationele doelgroep van de 
specifieke actie. Bij de fasering en opschaling van elke actie wordt er zo goed als mogelijk rekening mee 
gehouden dat eind 2021 6% van de volledige bevolking in de geografische zone is geïncludeerd. 
 

Inclusie en registratie in MCN zijn noodzakelijk om het effect van de acties van het empact project te 

meten. 

 

                                                 
1 Eerstelijnszone Regio Izegem en Tielt Samen 
2 Eerstelijnszone Midden-West-Vlaanderen 
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Alle nodige documenten voor inclusie kunnen bekomen worden via de projectcoördinatoren, de 

actiecoördinatoren, de leden van de kernwerkgroep of in de LAS3-secretariaten. 

Wat zijn voordelen voor de organisatie?  

 Samenwerking met andere betrokken zorgverleners en welzijnswerkers stimuleren 

 Actief in interactie treden met alle zorgorganisaties in de regio om te werken rond 

geïntegreerde zorg voor chronisch zieken 

 Mogelijkheid tot analyse van het nut van interventie (bv. bij ontslag, bv. bij anamnese, bv. bij 

zorgteam in kaart brengen) + weergeven van efficiëntiewinsten in cijfers 

 Mogelijkheid tot het evalueren van de meerwaarde van een actie/interventie via cijfers 

waardoor gerichte beleidsaanpassingen kunnen worden gerealiseerd 

Wat is de meerwaarde voor de PZON4? 

Zorgteamkaartje in paspoortformaat op zak (gegevens zorgteam altijd bij, te gebruiken bij bv. 

ziekenhuisopname, crisissituatie of bij een meer verwarde periode) 

Informatie op maat ontvangen voor personen met minstens 1 chronische aandoening (bv. voeding, 

beweging, thuishospitalisatie, ziekte van Parkinson), dit via de website of de nieuwsbrief gericht 

naar de burger 

Via concrete hulpmiddelen wordt de cliënt/PZON gestimuleerd om zijn levensdoelen te formuleren 

zodat de zorgdoelen kunnen worden afgestemd op zijn levensdoelen 

Bespreken medicatieschema/zorgteam etc zelf 

Samenwerking tussen de verschillende leden van het samenwerking verbetert door een betere 

afstemming op elkaar. De PZON is lid van zijn zorgteam.  

Mogelijkheid tot het deelnemen in acties bij andere zorgorganisaties in de ruime regio  

  

                                                 
3 LAS: Lokale Antennepunten SEL; SEL: Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidzorg 
4 PZON: Persoon met een Zorg- en OndersteuningsNood 
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2) Inclusieprocedure met inclusiestrookje 
Naast inclusie via het toestemmingsformulier werd recentelijk de mogelijkheid toegevoegd om te 

includeren via het inclusiestrookje. De doelgroep hierbij zijn personen die wel aan de inclusieacties 

willen deelnemen, maar pas later aan de innovatieve acties. Het inclusiestrookje werd ontwikkeld om 

meer laagdrempelig te werken. 

De inclusieprocedure is deels actiespecifiek, maar volgt sowieso de algemene stappen: (1) Informeren 

van de cliënt, (2) Toestemming, (3) Registratie, (4) Inclusieacties. 

 

Nodige documenten: 

 Informatiebrochure empact 

 Inclusiestrookje 

 Zorgteamkaartje 

2.1 Informeren van de PZON 
De zorgaanbieder informeert de PZON over: 

 Empact: wat? 

 De meerwaarde van de inclusie 

 De website www.empactzorgt.be  

Hierbij geeft de zorgaanbieder de informatiebrochure empact (‘Neem jouw zorg in handen’) mee en 

wijst hierin de contactgegevens empact@wvlzorgt.be aan. 

2.2 Geven van de toestemming door de PZON 
De PZON moet zijn toestemming geven, dit via het inclusiestrookje. Het inclusiestrookje kan je 

downloaden via deze link naar onze website.  

Via het inclusiestrookje geeft de PZON zijn akkoord om deel te nemen aan empact, dit betekent: 

 Bevestiging krijgen informatie,  

 Vrijwillige deelname aan empact en mogelijkheid om op elk ogenblik te stoppen, 

Informeren 
van de PZON

•Door includeerder - mondeling

•Meegeven informatiebrochure empact

•Verwijzen naar empactzorgt.be 

Geven 
toestemming

•Via het inclusiestrookje

•Bezorgen inclusiestrookje aan empact

Registreren 
inclusie

•Door project- of actiecoördinator empact

• In MyCareNet

Deelnemen 
inclusieacties

•Zorgteamkaartje

• (Aanvulling zorgteamkaartje)

• Informatie op maat (website en/of nieuwsbrief naar de burger)

http://www.empactzorgt.be/
mailto:empact@wvlzorgt.be
https://empactzorgt.be/documenten/
https://empactzorgt.be/
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 Anonieme gegevensverwerking i.f.v. onderzoek, 

 Gegevensdeling binnen zijn zorgteam, 

De includeerder bezorgt het inclusiestrookje aan empact.  

Dit kan  

 Rechtstreeks aan de actiecoördinator of aan een projectcoördinator, 

 Via een beveiligde mail (versleutelde bijlage of Virtru – handleiding Virtru op de website van 

empact)  of  

 Via de post (empact – T.a.v. Tanja Verbinnen; Deltalaan 1 , 8800 Roeselare).  

2.3 Registreren inclusie in MyCareNet 
De registratie gebeurt door een project- of actieprogrammacoördinator van empact (in latere fase zal 

dit ook door een actiecoach gebeuren). Er werd gekozen om dit, in dit stadium, niet door de 

includeerder te laten doen omwille van het administratieve meerwerk.  

Toegang tot MyCareNet? 

Enkel zorgverstrekkers met een geldig RIZIV-nummer en visum krijgen toegang tot de toepassing van 

MyCareNet (de zogenaamde KB 78’ers). Andere verstrekkers kunnen via de projectcoördinator een 

aanvraag doen om als administratief medewerker toegang te krijgen tot MyCareNet.  

Status geïncludeerde in MyCareNet? 

Een geïncludeerde kan in (slechts) twee chronic care projecten geïncludeerd worden. De geïncludeerde 

kan dus twee statussen hebben: 

 De status “principal”: dit is het eerste project waarvoor de PZON wordt geïncludeerd. Binnen 

deze status worden de boekhoudkundige uitgaven opgenomen. 

 De status “information”: dit is wanneer een PZON reeds in project X geïncludeerd werd en 

dezelfde persoon geïncludeerd wordt in project Y. 

Geïncludeerden kunnen van status wijzigen, dit echter enkel na overleg tussen deze persoon en beide 

betrokken projecten. Personen binnen de administratieve doelgroep van empact hebben bij voorkeur 

de status “principal”. 

We gaan dieper in op de inclusie in MyCareNet voor de administratief medewerkers van empact in 

Bijlage 1. 

2.4 Deelnemen aan inclusieacties 

a) Zorgteam in kaart brengen 
Empact wil bij onze doelgroep, met name personen met minstens één chronische 

aandoening, het (zorg)team in kaart brengen en dit a.d.h.v. ons 

zorgteamkaartje dat de grootte van een identiteitskaart heeft. Op deze manier kan het makkelijk in 

de portefeuille. 

Op deze kaart worden volgende namen en contactgegevens verzameld: 

 Persoon met zorg- en ondersteuningsnood (PZON) 

 Contactpersoon in geval van nood (ICE) 

 Mantelzorger 

 Huisarts 

 Huisapotheker 

 Ziekenfonds 

 Thuisverpleegkundige 

https://empactzorgt.be/documenten/
https://empactzorgt.be/documenten/
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
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 Gezinszorg 

 Enzovoort 

Op het kaartje wordt aangegeven wie de zorg coördineert, dit door deze persoon met een 
uitroepteken aan te duiden. 

Geïntegreerde zorg en samenwerking starten bij het kennen van elkaar. Vandaar dat het team van de 
cliënt letterlijk in beeld gebracht wordt. Wanneer het kaartje effectief gebruikt wordt, zal het ervoor 
zorgen dat alle leden van het zorgteam elkaar sneller kunnen contacteren. En dit zeker in 
noodgevallen, zoals een meer verwarde periode, een ziekenhuisopname, enzovoort. 

Meer info voor de burger? https://empactzorgt.be/voor-de-burger/zorgteamkaartje-empact/ 

Meer info voor de zorgaanbieder? https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/zorgteamkaartje-

empact/ 

b) Aanvulling zorgteamkaartje 
Soms is een aanvulling van het zorgteamkaartje wenselijk, bijvoorbeeld in de periode van de 

coronacrisis. De aanvulling is via de website beschikbaar:  

 Voor de burger: https://empactzorgt.be/voor-de-burger/aanvulling-zorgteamkaartje/ 

 Voor de zorgaanbieder: https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/aanvulling-

zorgteamkaartje/ 

c) Informatie op maat voor de geïncludeerde 
Informeren is zeer belangrijk. Op onze website is er een luik met informatie voor de burger 

(bijvoorbeeld omtrent mantelzorg) en tips en tricks voor de burger (bijvoorbeeld omtrent beweging of 

gezonde voeding).  

De geïncludeerde kan ook inschrijven op de nieuwsbrief voor burgers door zijn mailadres door te 

geven bij inclusie. 

 

  

https://empactzorgt.be/voor-de-burger/zorgteamkaartje-empact/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/zorgteamkaartje-empact/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/zorgteamkaartje-empact/
https://empactzorgt.be/voor-de-burger/aanvulling-zorgteamkaartje/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/aanvulling-zorgteamkaartje/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/aanvulling-zorgteamkaartje/
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3) Inclusieprocedure met toestemmingsformulier 
 

De inclusieprocedure is deels actiespecifiek, maar volgt sowieso de algemene stappen: (1) Informeren 

van de PZON, (2) Toestemming, (3) Registratie, (4) Inclusieacties. 

 

Nodige documenten: 

 Informatiebrochure empact,  

 Het toestemmingsformulier, 

 Het zorgteamkaartje. 

 

3.1 Informeren van de PZON 
De zorgaanbieder die de PZON includeert informeert over: 

 Empact: wat? 

 De meerwaarde van de inclusie 

 De website www.empactzorgt.be  

Hierbij geeft de zorgaanbieder de informatiebrochure empact (‘Neem jouw zorg in handen’) mee en 

wijst hierin de contactgegevens empact@wvlzorgt.be aan. 

3.2 Toestemming geven door de PZON 
De PZON moet zijn toestemming geven, dit via het toestemmingsformulier. Het toestemmingsformulier 

kan je downloaden via deze link naar onze website of verkrijgen via de leden van de kernwerkgroep, 

de actiecoördinatoren of de LAS-secretariaten in onze regio.  

Informeren van de 
PZON

Door includeerder - mondeling

Meegeven informatiebrochure

Verwijzen naar empactzorgt.be 

Geven van 
toestemming

Via het toestemmingsformulier

Optionele deelname 
wetenschappelijk onderzoek

Verwijzen naar het informed 
consent (FAITH)

Bezorgen van 
toestemmingsformulier aan 

empact

Registreren inclusie

Door project- of actiecoördinator 
empact

In MyCareNet

(Toekennen pseudocode)

Deelnemen aan 
inclusieacties

Zorgteamkaartje

Informatie op maat (website 
en/of nieuwsbrief burger)

Opstellen levensdoelen

BelRAI-screener

Delen gegevens

http://www.empactzorgt.be/
mailto:empact@wvlzorgt.be
https://empactzorgt.be/documenten/
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Via het toestemmingsformulier geeft de PZON zijn akkoord om deel te nemen aan empact, dit 

betekent: 

 Bevestiging krijgen informatie,  

 Vrijwillige deelname aan empact en mogelijkheid om op elk ogenblik te stoppen, 

 Anonieme gegevensverwerking i.f.v. onderzoek, 

 Gegevensdeling binnen zijn zorgteam, 

 Optioneel (FAITH): 

o Verwerken gegevens om een effect van bepaalde actie(s) te meten; 

o Deelname wetenschappelijk onderzoek empact; 

o Deelname aan vragenlijsten omtrent levenskwaliteit (contact via FAITH). 

Het informed consent opgesteld door FAITH kan volledig nagekeken worden via deze link op onze 

website. 

De includeerder bezorgt het toestemmingsformulier aan empact.  

Dit kan  

 Rechtstreeks aan de actiecoördinator of aan een projectcoördinator, 

 Via een beveiligde mail (versleutelde bijlage of Virtru – handleiding Virtru op de website van 

empact)  of  

 Via de post (empact – T.a.v. Tanja Verbinnen; Deltalaan 1 , 8800 Roeselare). 

3.3 Registratie in MyCareNet 

a) Stap 1 : Registratie in MyCareNet: 
De registratie gebeurt door een project- of actieprogrammacoördinator van empact (in latere fase zal 

dit ook door een actiecoach gebeuren). Er werd gekozen om dit, in dit stadium, niet door de 

includeerder te laten doen omwille van het administratieve meerwerk.  

Toegang tot MyCareNet? 

Enkel zorgverstrekkers met een geldig RIZIV-nummer en visum krijgen toegang tot de toepassing van 

MyCareNet (de zogenaamde KB 78’ers). Andere verstrekkers kunnen via de projectcoördinator een 

aanvraag doen om als administratief medewerker toegang te krijgen tot MyCareNet.  

Status geïncludeerde in MyCareNet? 

Een geïncludeerde kan in (slechts) twee chronic care projecten geïncludeerd worden. De geïncludeerde 

kan dus twee statussen hebben: 

 De status “principal”: dit is het eerste project waarvoor de PZON wordt geïncludeerd. Binnen 

deze status worden de boekhoudkundige uitgaven opgenomen. 

 De status “information”: dit is wanneer een PZON reeds in project X geïncludeerd werd en 

dezelfde persoon geïncludeerd wordt in project Y. 

Geïncludeerden kunnen van status wijzigen, dit echter enkel na overleg tussen deze persoon en beide 

betrokken projecten. Personen binnen de administratieve doelgroep van empact hebben bij voorkeur 

de status “principal”. 

Het consent van FAITH wordt geactiveerd wanneer de cliënt hiervoor toestemming gaf (op het 

toestemmingsformulier, optionele luik). 

We gaan dieper in op de inclusie in MyCareNet voor de administratief medewerkers van empact in 

Bijlage 1. 

https://empactzorgt.be/documenten/
https://empactzorgt.be/documenten/
https://empactzorgt.be/documenten/
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
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b) Stap 2: Toekennen van de pseudocode: 
De pseudocodes zijn aangevraagd (2019), maar deze kunnen nog niet toegepast worden omdat de 

uitrol van het systeem een vertraging kent. 

3.4 Inclusieacties 

a) Zorgteam in kaart brengen 
Empact wil bij onze doelgroep, met name personen met minstens één chronische 

aandoening, het (zorg)team in kaart brengen en dit a.d.h.v. ons 

zorgteamkaartje dat de grootte van een identiteitskaart heeft. Op deze manier 

kan het makkelijk in de portefeuille. 

Op deze kaart worden volgende namen en contactgegevens verzameld: 

 Persoon met zorg- en ondersteuningsnood (PZON) 

 Contactpersoon in geval van nood (ICE) 

 Mantelzorger 

 Huisarts 

 Huisapotheker 

 Ziekenfonds 

 Thuisverpleegkundige 

 Gezinszorg 

 Enzovoort 

Op het kaartje wordt aangegeven wie de zorg coördineert, dit door deze persoon met een 
uitroepteken aan te duiden. 

Geïntegreerde zorg en samenwerking starten bij het kennen van elkaar. Vandaar dat het team van de 
cliënt letterlijk in beeld gebracht wordt. Wanneer het kaartje effectief gebruikt wordt, zal het ervoor 
zorgen dat alle leden van het zorgteam elkaar sneller kunnen contacteren. En dit zeker in 
noodgevallen, zoals een meer verwarde periode, een ziekenhuisopname, enzovoort. 

Meer info voor de burger? https://empactzorgt.be/voor-de-burger/zorgteamkaartje-empact/ 

Meer info voor de zorgaanbieder? https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/zorgteamkaartje-

empact/ 

b) Aanvulling zorgteamkaartje 
Soms is een aanvulling van het zorgteamkaartje wenselijk, bijvoorbeeld in de periode van de 

coronacrisis. De aanvulling is via de website beschikbaar:  

 Voor de burger: https://empactzorgt.be/voor-de-burger/aanvulling-

zorgteamkaartje/ 

 Voor de zorgaanbieder: https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/aanvulling-

zorgteamkaartje/ 

c) Informatie op maat voor de geïncludeerde 
Informeren is zeer belangrijk. Op onze website is er een luik met informatie voor de burger 

(bijvoorbeeld omtrent mantelzorg) en tips en tricks voor de burger (bijvoorbeeld omtrent beweging of 

gezonde voeding).  

De geïncludeerde kan ook inschrijven op de nieuwsbrief voor burgers door zijn mailadres door te 

geven bij inclusie. 

https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
https://empactzorgt.be/voor-de-burger/zorgteamkaartje-empact/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/zorgteamkaartje-empact/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/zorgteamkaartje-empact/
https://empactzorgt.be/voor-de-burger/aanvulling-zorgteamkaartje/
https://empactzorgt.be/voor-de-burger/aanvulling-zorgteamkaartje/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/aanvulling-zorgteamkaartje/
https://empactzorgt.be/voor-de-zorgaanbieder/aanvulling-zorgteamkaartje/
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
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d) BelRai (screener) afnemen: 
De BelRAI instrumenten worden zowel Vlaams als federaal aangewezen als de instrumenten om noden 
en de gezondheid van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie in kaart te 
brengen en op te volgen. 

Voordelen: 

 uitwisselen van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen in eenzelfde taal 
en structuur; 

 vereenvoudigen van het individuele opvolgingsproces van de cliënt; 

 leidraad MDO5; 

 ... 

Maar de afname van de uitgebreide instrumenten is soms overbodig... Daarom werd de BelRAI 
screener ontwikkeld. Binnen empact vragen we om bij de geïncludeerde cliënten een BelRAI screener in 
te vullen. 

De afname van de BelRAI screener duurt een 15-tal minuten. 

Het is een vereiste dat de zorgaanbieders een erkende opleiding volgden vooraleer zij BelRAI 

screener afnemen, dit zodat we er op deze manier van uit kunnen gaan dat de resultaten van de 

BelRAI screener betrouwbaar zijn. Omdat er nog onvoldoende zorgaanbieders opgeleid zijn om de 

BelRAI screener af te nemen, hebben we binnen empact een opleidingstraject opgesteld (zie Bijlage 2) 

en bieden we op deze manier ondersteuning aan.  

Erkende opleidingen voor de BelRAI screener zijn: opleidingen empact, Train the trainer FOD BelRAI 

team, Train the trainer Vlaams kwaliteitscentrum voor diagnostiek. 

e) Levensdoelen cliënt in kaart brengen: 
Binnen empact willen we de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg, naar zorg die vertrekt 

van de persoon met een zorgnood (PZON) en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve 

benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheiden en het versterken van deze 

mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren 

van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke 

taal. (Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal 

change) 

Om in gesprek te gaan met de persoon rond zijn/haar doelen zijn verschillende tools beschikbaar 

(binnen empact werd hieromtrent een lijst opgesteld en een werkgroep opgericht, zie actie 

Doelgerichte zorg, i.s.m. Vivel). Afhankelijk van de doelstelling, de setting, de noden van de persoon 

kan je de verschillende tools inzetten. Elke tool heeft een eigen invalshoek en vereist een andere 

benadering, bevraging… Mogelijke tools zijn: Doelzoeker (VPP), Zorgesperanto (Familiehulp); CLEVER-

protocol (Arteveldehogeschool; wordt uitgetest binnen empact); Samenspraakfiche (Samana); Moreel 

kompas (AZ Delta), … 

Tools zijn zeker interessant, maar we starten vanuit deze vragen naar onze PZON toe: 

 Hoe verloopt een gemiddelde dag voor jou? 

 Hoe zou een goede dag er voor jou uit zien? 

 Kan je nog doen wat je wilt doen? 

Via deze vragen proberen we de doelen van de PZON te achterhalen om ze zo mee te nemen in ons 

zorgplan. 

 

                                                 
5 MDO: Multidisciplinair Overleg 

https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
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f) Delen van gegevens: 
Omwille van het ontbreken van het Gedeeld Patiëntendossier (GPD) is dit slechts heel beperkt 

aanwezig…  

Enkel voorbeelden: 

 Het digitaal patiëntdossier van AZ Delta met het zorgportaal: gegevens worden gedeeld 

binnen AZ Delta met de betrokken zorgaanbieders, met huisartsen en er is een zorgportaal 

voor de PZON (afspraken maken, voorbereiden ziekenhuisbezoek, uitslagen inzien, 

raadplegen patiëntenfolders) 

 Beperkt delen van de BelRAI gegevens via het BelRAI platform (omwille van onvolledigheid 

therapeutische relatie nog zeer beperkt) 

 Vitalink: delen medicatieschema tussen beperkte actoren 

 … 

 

 

  

https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/Documenten/Inclusiestrookje.pdf
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Bijlage 1: Werken met MyCareNet 

Inleiding 
De inclusie in chronic care gebeurt via MyCareNet. Hier gebeurt het beheer van de geïncludeerden van 

empact, van de operationele doelgroep dus.  

De inclusie start altijd de eerste dag van de maand volgend op de datum van de registratie. Een 

patiënt kan er ten allen tijde voor kiezen om uit het project te stappen. De exclusie gaat in op de 

laatste dag van de maand die volgt op de datum van deze registratie. (Bij exclusie wordt gevraagd 

om een reden op te geven uit voorgedefinieerde waarden.) Indien de start- en einddatum binnen 

dezelfde maand allen, dan zal de inclusie beschouwd worden als niet bestaand (en ook niet meer 

zichtbaar zijn binnen de historiek). 

Wanneer de PZON overleden is, wordt de einddatum automatisch vermeld in de record (dit geeft 

geen impact op de verdere verwerking van de boekhoudkundige uitgaven). Bij wijziging van het 

INSZ-nummer wordt het nieuwe nummer gebruikt in de toepassing, de historiek wordt bijgehouden. 

Wanneer de patiënt intermutualistisch niet gekend is als verzekerde, wordt een boodschap gegeven 

aan de manager. De PZON wordt wel opgenomen bij de geïncludeerde patiënten. 

Het is essentieel om de correcte ‘rollen’ (rechten) gekregen te hebben vooraleer je tot inclusie kan 

overgaan. Neem hiervoor contact op met de projectcoördinatoren van empact. Er zijn twee rollen 

mogelijk, eenzelfde persoon kan beide rollen krijgen:  

 Manager - beheerder: dit is de rol om te kunnen includeren en excluderen. Hier kan ook via 

een aanvinkvakje aangeduid worden of het informed consent van FAITH al dan niet 

ondertekend werd door de PZON. 

 Coördinator: dit is de rol die toegekend wordt aan personen die een ‘list view’ kunnen 

opvragen. Deze rol kan aangewezen zijn i.f.v. overleg omtrent geïncludeerde personen. Om 

privacy redenen dient deze rol tot het strikte minimum beperkt te worden.  

Met uitzondering van de projectcoördinatoren krijgen alle medewerkers van empact enkel de rol van 

patiëntmanager. 

Inloggen 
Ga naar MyCareNet en kies voor ‘Aanmelden’.  

 

Kies een manier om aan te melden: 

https://www.saviscio.be/isocial/iam/sso/realms/IntegratedCare-PROD/protocol/openid-connect/auth?client_id=chronic-care-app&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.saviscio.be%2Fmycarenet%2Fchroniccare%2F&state=8e11ee41-6a8c-43de-8707-d92668a8fc08&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=981257bd-1ad3-4075-842b-5429a53f3b83
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De meest voorkomende mogelijkheden zijn aanmelden met eID kaartlezer of aanmelden via itsme. 

Kies voor de organisatie ‘EMPACT’ en klik erna op ‘Profiel bevestigen’: 

 

Indien empact niet op de lijst van organisaties staat, is er hoogstwaarschijnlijk een fout bij het 

toekennen van de rollen, neem contact op met een projectcoördinator. 

Je komt op de homepagina: 

 

https://empactzorgt.be/contact/
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Inclusie (Rol: patiënt manager) 

Stap 1 

 

Stap 2 

 

Een PZON kan in (slechts) twee projecten geïncludeerd worden. De PZON kan twee statussen hebben: 

 De status “principal”: dit is het eerste project waarvoor de PZON wordt geïncludeerd. Binnen 

deze status worden de boekhoudkundige uitgaven opgenomen. 

 De status “information”: dit is wanneer een PZON reeds in project X geïncludeerd werd en 

dezelfde persoon geïncludeerd wordt in project Y. 

Geïncludeerden kunnen van status wijzigen, dit echter enkel na overleg tussen de PZON en beide 

betrokken projecten. 

Indien de PZON een relatie heeft met een ander project, is dit consulteerbaar via het tabblad “Andere 

relaties”. 
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Activeren van consent en excluderen patiënt: 

 

Lijstweergave (Rol: coördinator) 

Stap 1 

 

Stap 2 
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Zoeken kan via verschillende criteria: 

 Op INSZ-nummer (de 11 cijfers aaneensluitend ingeven) 

 Op type (principal of information) 

 Op datum (eerste dag van de maand dewelke de rechthebbende is geïncludeerd) 

 Hoofdrelatie met een andere groep 

 Gesloten status principal 
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Bijlage 2: Opleidingstraject empact betreffende BelRAI 
 

Inleiding 
De BelRAI geeft een totaalbeeld van het functioneren van de persoon (fysiek, cognitief, psychisch en 

sociaal) met een zorg- en ondersteuningsnood en onderbouwt zo mee het geïndividualiseerde 

zorgplan. 

De BelRAI screener geeft aan of de afname van een uitgebreid BelRAI instrument zinvol is. 

De BelRAI beoordelingsinstrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde 

instrumenten van interRAI. De interRAI instrumenten leveren ook gevalideerde algoritmen die op basis 

van de verzamelde informatie berekeningen maken met betrekking tot het functioneren van de 

persoon, zijn zorgrisico’s, zijn sterkten en zwakten. De algoritmen geven ook aan wat de 

aandachtspunten van de persoon zijn en laten de zorgverlener toe een kwaliteitsvol zorgplan op te 

stellen. 

Alle gegevens worden opgeslagen in de centrale BelRAI-databank zodat ze met alle betrokken 

zorgverleners kunnen worden gedeeld. 

Momenteel zijn volgende uitgebreide BelRAI instrumenten beschikbaar: 

 BelRAI Home Care: voor personen met thuiszorg; 

 BelRAI Long Term Care Facilities: voor personen die in een zorginstelling verblijven, 

bijvoorbeeld woonzorgcentra; 

 BelRAI Acute Care: voor personen binnen een instelling voor acute zorg (ziekenhuis); 

 BelRAI Palliative Care: voor personen die nood hebben aan palliatieve zorg; 

 BelRAI Mental Health: voor personen die in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg 

verblijven; 

 BelRAI Community Mental Health: voor personen die in de ambulante geestelijke 

gezondheidszorg worden opgevolgd. 

De verschillende instrumenten sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Een belangrijk deel van de 

vragen die in de verschillende instrumenten gesteld worden zijn immers identiek. Dit vereenvoudigt de 

uitwisseling van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen, zoals tussen instellingen 

onderling of tussen instellingen en individuele zorgverleners, aanzienlijk. BelRAI is op die wijze 

bijzonder geschikt om de continuïteit van de zorg te ondersteunen en om de opvolging van 

zorgprocessen te vereenvoudigen. 

BelRAI laat toe beoordelingen uit het verleden, van vandaag en van morgen met elkaar te vergelijken. 

De zorgschalen kunnen een evolutie in de tijd aangeven waardoor de verandering van iemands 

zorgnoden eenvoudiger kan worden geobserveerd. 

(Meer info: www.belrai.org)  

 

 

 

 

 

http://www.belrai.org/
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BelRAI 2.0 webapplicatie 

In de opleidingen BelRAI werken we met de demo van de BelRAI 2.0 webapplicatie. De links vind je 
hieronder of via de BelRAI website: 

BelRAI 2.0 webapplicatie 

Deze applicatie wordt gebruikt in het kader van zorgverlening. De toegang kan via je eID of via itsme. 
Je kan de beoordeling van je cliënt invoeren na het ingeven van het rijksregisternummer van je cliënt. 

Demo applicatie 

Iedereen heeft toegang tot deze applicatie mits het aanmaken van een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Via deze applicatie kan je de verschillende BelRAI-instrumenten inoefenen met fictieve 
cliëntnamen. 

Let op: er is geen pdf beschikbaar van de BelRAI-resultaten. 

Wiki handboek 

Hier vind je de uitgebreide handleiding bij alle BelRAI-instrumenten. Het is een hulp bij het correct 
interpreteren van de vragen en van de resultaten (bv. de zorgschalen). 

 
 

Opleidingstraject BelRAI binnen empact 

 

 

 

De opleidingen worden gegeven door Charlotte Libbrecht, erkend BelRAI-trainer (door FOD 
Volksgezondheid), 2019-BT-005. 

 

 

Doelgroep: 

http://www.belrai.org/
https://www.vas.ehealth.fgov.be/registers/belrai/web/
https://www.vas.ehealth.fgov.be/registers/belraidemo/welcome/
http://belrai-wiki.intro.eu/
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Professionals die in contact komen met personen met een complexe zorgvraag en die het BelRAI-
(screenings)instrument willen afnemen (bijvoorbeeld: sociale diensten, DMW mutualiteiten, diensten 
gezinszorg, OCMW’s, diensten en zelfstandig thuisverpleging, CAW, artsen…). 

Duur: 

De workshops gaan door van 9u tot 16u30. 

De terugkomdagen en intervisies gaan door van 9u tot 12u of van 13u30 tot 16u30. 

Prijs: 

Workshops: leden EMPACT!: €50 – gratis voor actiecoaches van EMPACT! 

Terugkomdagen of intervisies: gratis 

Praktisch: 

Er wordt gevraagd om een eigen laptop te voorzien met internetverbinding. 

Na afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat erkend door FOD Volksgezondheid. 

De opleiding wordt geannuleerd bij minder dan 7 inschrijvingen. Er worden maximaal 15 deelnemers 
per workshop toegelaten. 

 

Lerend netwerk BelRAI na opleiding 
Neem je deel aan een workshop en een terugkomdag? Dan krijg je toegang tot ons interactief trello-
bord! 

Hier is het de bedoeling om: 

 Documenten te delen 

 Vragen te stellen, discussies te voeren 

 (probleem)casussen te delen 

 Taken te verspreiden 

 Enzovoort 
 

Hoe werkt het? 

Trello werkt met borden die gedeeld worden, dit kan via jouw (professioneel) e-mailadres. Enkel de 
personen met toegang kunnen aan het bord. 

 Stap 1: aanvaard beide uitnodigingen van trello. 
 

 Stap 2: bekijk het bord. 

Er zijn verschillende lijsten: (horizontaal geordend) 

 Documenten 

 Voorbeelden 

 Oefeningen 

 Casuïstiek 

 FAQ 

 Input deelnemers 

 Legende labels 

Onder de lijsten vind je kaarten, bv.: (verticaal geordend) 

 Empactzorgt.be link naar luik BelRAI 
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 Agenda opleidingen 

 Beslissingsschema ADL 

 Handleiding BelRAI 

 Leidraad bij het invullen van de BelRAI screener voor volwassenen 

 … 
 

 Stap 3: Klik op een kaart naar keuze om de inhoud te bekijken, bv.: Beslissingsschema ADL: 

Door op de pdf te klikken kan je het beslissingsschema (het document) openen en 
eventueel downloaden. 

 

 Stap 4 (optioneel): voeg opmerkingen of deeltaken toe  

Je kan, eventueel, de omschrijving lezen en je kan onder ‘activiteit’ opmerkingen 
plaatsen omtrent deze kaart. (super handig om te gebruiken bij oefeningen, voorbeelden, 
casuïstiek: zo kunnen we discussiëren) 

Er kan een checklist gemaakt worden, om eventuele deeltaken te noemen. 

 

Opmerking: Heb respect voor auteursrechten en het werk van anderen. Verspreid de documenten niet 
zomaar … 

Problemen? Mail de actiecoördinator BelRAI, Charlotte Libbrecht, BelRAI trainer FOD, 2019-BT-005. 

mailto:charlotte.empact@wvlzorgt.be?subject=lerend%20netwerk%20BelRAI%20-%20trello

