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Samenvatting 

BelRAI instrumenten worden momenteel gebruikt of het gebruik wordt onderzocht in de sectoren van 

ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Een BelRAI instrument is uitgebreid en niet 

elke persoon die zorg nodig heeft, heeft een volledig BelRAI assessment nodig. Daarom is de BelRAI 

Screener ontwikkeld. Deze wordt ook gebruikt om te kijken wie recht heeft op het zorgbudget. De BelRAI 

Screener is momenteel echter enkel geschikt voor wie minstens 18 jaar is en dus niet voor kinderen en 

jongeren. Kinderen en jongeren hebben echter ook recht op het zorgbudget. Daarom wensen we in dit 

project een nieuw maar gelijkaardig instrument te ontwikkelen voor kinderen en jongeren en dit in 

samenspraak met de betrokken sectoren. Deze BelRAI Screener dient te kunnen bepalen welke kinderen 

al dan niet recht hebben op het Vlaamse zorgbudget. 

In een eerste hoofdstuk halen we inspiratie uit bestaande interRAI instrumenten om een eerste ontwerp 

van een testversie te ontwikkelen van een BelRAI Screener voor kinderen en jongeren. Daarnaast 

brengen we enkele ervaringen met de huidige inschalingsinstrumenten in kaart van mutualiteiten en 

het VAPH.  

In een tweede hoofdstuk verdiepen we ons in de visie van experten over de relevantie, effectiviteit, 

efficiëntie en bruikbaarheid van de eerste testversie van de BelRAI Screener voor kinderen en jongeren. 

In het derde hoofdstuk beschrijven we het proces en de resultaten van het uittesten van het ontwerp 

van de BelRAI Screener voor kinderen en jongeren in de praktijk. Indicatiestellers gebruikten deze 

testversie een eerste keer in hun dagdagelijkse beoordelingen en evalueerden deze. Dit betekent dat 

indicatiestellers bij ouders en kinderen aan huis gingen om deze testversie van de Screener af te nemen 

en de scores in te vullen. Op basis van deze fase komen we tot een nieuwe versie van de BelRAI Screener 

voor kinderen en jongeren. Het recht op het zorgbudget voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar kan daarbij 

op twee manieren berekend worden. Er zijn met andere woorden twee scenario’s voorhanden, telkens 

met een verschillend afkappunt.  

In het vierde hoofdstuk eindigen we met een weergave van de finale versie van de BelRAI Screener voor 

kinderen en jongeren (inclusief de handleiding). Daarbij formuleren we de volgende aanbevelingen: 
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Aanbeveling 1: Voor de leeftijdscategorie 4 tot 6-jarigen bevelen we het scenario aan met een 

sensitiever afkappunt. 

Aanbeveling 2: Stimuleer indicatiestellers om schoolverslagen op te vragen bij de afnames van 

de Screener, mits toestemming van de ouders. 

Aanbeveling 3: Stimuleer indicatiestellers om onderling ervaringen uit te wisselen zodat ze de 

Screeners steeds op eenzelfde manier invullen.  

Aanbeveling 4: Voorzie voldoende schrijfruimte voor indicatiestellers in de digitale versie om 

scores te kunnen motiveren. 

Aanbeveling 5: De BelRAI Screener voor kinderen is bedoeld en ontwikkeld voor het zorgbudget 

voor zwaar zorgbehoevenden. De toepassing van de Screener in andere contexten vereist 

bijkomend onderzoek. 

Aanbeveling 6: Creëer andere noodzakelijke randvoorwaarden voor het gebruik van de BelRAI 

Screener voor kinderen. 

 

 

 

 

 


