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Beste studenten,
In deze envelop vind je de nodige documenten om een BelRAI-screener af te nemen van de persoon
met een zorg- en ondersteuningsnood. Als interprofessionele groep gaan jullie aan de slag met een
persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Als studenten willen we je de kans geven om een
BelRAI-screener af te nemen. Hieronder vind je meer uitleg over BelRAI en Empact, over wat precies
van jullie verwacht wordt en wat er allemaal in deze envelop zit.

Wat zijn BelRAI-instrumenten?
BelRAI instrumenten zijn uitgebreide beoordelingsinstrumenten waarbij hulpverleners het functioneren en
de zorgnoden van zorgbehoevende personen op een gestandaardiseerde manier in kaart brengen met
als doel de kwaliteit en continuïteit van zorg te optimaliseren. BelRAI-instrumenten zijn een Belgische
versie van de interRAI instrumenten.

Wat is een BelRAI-screener? - zie filmpje op www.empactzorgt.be

In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is de BelRAI-screener ontwikkeld als één
uniform evaluatie instrument om de zorgbehoeften van kwetsbare personen te meten.
De uitgebreide instrumenten worden gebruikt om een holistische beeld van de persoon te bekomen en
de resultaten onderbouwen het zorgplan. De screeners zijn een hulpmiddel om te bepalen of het voor
de persoon noodzakelijk is om een uitgebreid instrument in te vullen.

Wat is empact!?
Empact is een project voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in Midden West-Vlaanderen. Het
is samen met 11 andere projecten erkend door de overheid. Empact wil de gezondheid van de
bevolking verbeteren; de kwaliteit van de zorg verhogen; zorgverleners vlotter laten samenwerken.
Meer informatie over de BelRAI en Empact op www.empactzorgt.be

Wat wordt van jullie team (als studenten) verwacht?
1.
-

De persoon informeren en includeren in Empact (op de eerste encounter!)
toelichten wat Empact is adhv de brochure die je in deze envelop vindt
het document ‘geïnformeerde toestemming’ laten invullen
de lidkaart invullen; de leden van het zorgteam invullen - de zorgcoördinator onderlijnen
het document ‘geïnformeerde toestemming’ bezorgen aan docent

Empact haalt de geïnformeerde toestemmingen op en voegt de personen met een zorg-en
ondersteuningsnood toe aan het empact-systeem.
2. BelRAI-screener afnemen
- bekijk vooraf het instructiefilmpje op www.empactzorgt.be; dit is noodzakelijk om de scoring
correct in te vullen
- vul screener in
- ofwel op google forms (https://forms.gle/PruRtoUDrhuPUVYG6) - internetverbinding
nodig
- ofwel op papier (zie envelop) en bezorgen aan docent
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Empact vult de gegevens van de ingevulde screeners in op de webapplicatie van de overheid
(belrai.org). De resultaten van de screener bezorgen we via de docent. Leden van het zorgteam die
een therapeutische relatie hebben met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, kunnen de
resultaten van de screener terugvinden via de webapplicatie BelRAI 2.0 (www.belrai.org).

Wat zit er in de envelop?
-

-

voor de persoon met een zorg-en ondersteuningsnood (= de cliënt, patiënt, gebruiker…)
- brochure: wat is empact
- document ‘geïnformeerde toestemming’
- lidkaart empact
voor het interprofessionele team
- afgedrukte BelRAI-screener
- beslissingschema ter ondersteuning van het scoren van de BelRAI-screener

met vragen kan je terecht op www.empactzorgt.be of bij mij;
Veel succes!
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