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Situering interRAI en BelRAI

Een interRAI-instrument is een evaluatie-instrument om de zorgtoestand en het welzijn van ouderen in
kaart te brengen op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier, met als doel een beter
zorgplan en kwaliteitscontrole. interRAI-instrumenten zijn internationaal ontwikkelde en gevalideerde
instrumenten met brede ondersteuning in verscheidene landen (zie www.interrai.org).
Hoewel het interRAI-instrument oorspronkelijk ontwikkeld is voor de residentiële zorg, zijn er ook
instrumenten ontwikkeld voor andere zorgsettings, zoals de thuiszorg en de acute zorg. Het interRAIinstrument bestaat uit een vragenlijst met vragen over de zorgsituatie van een cliënt, onderverdeeld
in een twintigtal hoofdstukken, zoals persoonlijke gegevens, stemming en gedrag, psychosociaal
welzijn, continentie, ziektebeelden, gezondheidstoestand en geneesmiddelen. Uit deze vragen worden
resultaten berekend volgens internationaal gevalideerde algoritmes. Voorbeelden van dergelijke
resultaten zijn CAP’s (Clinical Assessment Protocols) en zorgschalen. CAP’s geven triggers aan,
waarschuwingen die een bepaald probleem kunnen signaleren, terwijl zorgschalen samenvattende
berekeningen van cliëntkarakteristieken zijn, zoals de Body Mass Index.
Deze gegenereerde, transparante potentiële probleemgebieden en guidelines kunnen uiteindelijk op
een autonome manier gebruikt worden door de zorgverleners in de verschillende zorgsettings bij het
realiseren van een holistische, hoogkwalitatieve zorgplanning en kwaliteitsmonitoring.
Het BelRAI-project is een Belgisch pilootproject, in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de voedselketen en Leefmilieu voor de uniforme en web gebaseerde registratie van
cliëntgegevens met behulp van het interRAI-instrument, in verschillende zorgsettings. Het interRAIinstrument, dat internationaal tot stand is gekomen, werd in het BelRAI-project inhoudelijk en
structureel aangepast aan de Belgische situatie. Er is een Nederlandstalige en Franstalige versie
beschikbaar. De Duitstalige versie is in voorbereiding.
Om een multidisciplinaire aanpak te bevorderen kunnen op de BelRAI-webapplicatie alle soms
uiteenlopende antwoorden van medici, paramedici en andere zorgverleners op vragen in de
verschillende items van het interRAI-beoordelingsinstrument geregistreerd worden. Na het overlopen,
eventueel bespreken en vervolledigen van de antwoorden, kan de beoordelingsverantwoordelijke de
resultaten (o.a. CAP's en Zorgschalen) door de BelRAI-webapplicatie laten berekenen. Het doel van
deze aanpak is een meer objectief beeld te krijgen van de zorgsituatie van een cliënt.
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Inleiding en leeswijzer rapport BelRAI Screener

De BelRAI Screener is een kort screeningsinstrument om te bepalen welke cliënten in de thuiszorg en
residentiële zorg een volledige BelRAI-beoordeling nodig hebben. Het uitgangspunt is dat niet alle
cliënten die professionele zorg ontvangen een comprehensief geriatrisch assessment (CGA) nodig
hebben. De balans tussen de meerwaarde van een CGA en de benodigde tijdsinvestering is niet bij alle
cliënten in evenwicht, in het bijzonder in de thuiszorg. Dit is een probleem van efficiëntie. De BelRAI
Screener is een oplossing voor de behoefte aan een getrapt systeem zodat voor minder zwaar
zorgbehoevenden niet de volledige BelRAI ingevuld moet worden. De items van de BelRAI Screener
komen enkel uit het bestaande interRAI-instrumentarium. Indien op basis van de BelRAI Screener een
volledige BelRAI-beoordeling wordt opgestart, dan kunnen zorgverleners dus naadloos overgaan naar
een volledige BelRAI-beoordeling. De reeds ingevulde gegevens van de screener worden dan
automatisch doorgegeven.
Beleidsmatig is de BelRAI Screener te situeren binnen het interministeriële actieplan e-gezondheid,
waarin de invoering van BelRAI in de woonzorgvoorzieningen tegen 2018 als actiepunt naar voor
wordt geschoven. Het instrument BelRAI Screener haakt in op implementatievoorwaarden uit dat
actieplan. Het doel is om de screener te positioneren als uniforme en verblijfplaatsneutrale
toegangspoort. De screener is dan enkel gelinkt aan de vastgestelde zorgbehoefte van de zorgvrager
en staat los van de aanbieders van woonzorg. Voor een cliënt is het vandaag niet altijd te begrijpen
waarom zijn of haar zorgbehoevendheid in verschillende settings met een ander instrument moet
worden ingeschaald. We bekijken in dit rapport de mogelijkheden tot integratie van de Vlaamse BELprofielschaal en de federale Katz-schaal. De BelRAI Screener raakt zo ook aan het beleidsvraagstuk om
met een uniform inschalingsinstrument van zorgafhankelijkheid geïntegreerde zorg mogelijk te maken.
De zesde staatshervorming geeft de Gemeenschappen de opportuniteit om dit vraagstuk op te lossen.
Het instrument BelRAI Screener is in overleg met stakeholders opgesteld, maar nog niet in de praktijk
getest. LUCAS (KU Leuven), Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, onderzocht de screener
daarom ‘in real life’. De essentie van de onderzoeksopzet is om bij eenzelfde cliënt éénmalig,
gelijktijdig en elektronisch drie instrumenten te scoren via de BelRAI-webapplicatie, namelijk (1) de
BelRAI Screener, (2) de Katz-schaal en (3) de BEL-profielschaal. Met deze empirische gegevens
onderzoeken we of de BelRAI Screener inhoudelijk volstaat om de zorgzwaarte te meten. We
onderbouwen vanaf welke cut-off score iemand een volledig BelRAI-beoordeling nodig heeft en vanaf
welke cut-off score iemand in aanmerking komt voor de Vlaamse zorgverzekering.
Dit rapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 schetst de beleidscontext waarin de
BelRAI Screener tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 verduidelijkt de inhoud van het instrument BelRAI
Screener. In hoofdstuk 3 lichten we de onderzoeksopzet toe, door te vertrekken van de
vooropgestelde onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In
hoofdstuk 5 trekken we conclusies door te antwoorden op de onderzoeksvragen. In het laatste
hoofdstuk formuleren we aanbevelingen.
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Hoofdstuk 1
Beleidscontext BelRAI Screener

In dit eerste hoofdstuk bespreken we de beleidscontext waarin het instrument BelRAI Screener tot
stand is gekomen. Eerst verduidelijken we hoe deze screener inhaakt op de
implementatievoorwaarden van BelRAI. Vervolgens bespreken we de betrokken stakeholders en
chronologie van dit onderzoek rond de BelRAI Screener.

1

Implementatievoorwaarden BelRAI

Het actieplan e-gezondheid1 2013-2018 heeft als globale doelstelling het gebruik van
e-gezondheidsdiensten rond de patiënt tegen uiterlijk 2018 te veralgemenen. De invoering van het
uniform evaluatie-instrument BelRAI is één van de actiepunten.
“In 2013 zal door de Federale overheid, in samenwerking met de Gewesten en
Gemeenschappen een meerjarenplan voor de ontwikkeling, de implementering en het
gebruik van het BelRAI-instrument, voor de sectoren thuiszorg, acute ziekenhuiszorg en
palliatieve zorg worden opgemaakt.” (Ronde Tafel eHealth, 2012, p.8)
Vooraleer BelRAI ingevoerd kan worden, moet aan meerdere implementatievoorwaarden zijn
voldaan. De BelRAI Screener is maar één onderdeel binnen het meerjarige implementatieplan. We
citeren drie implementatievoorwaarden uit het actieplan waarop het instrument BelRAI Screener
inhaakt.
“(1) We hebben behoefte aan een gemoduleerd of ‘getrapt’ systeem zodat voor minder
zwaar zorgbehoevenden niet de volledige BelRAI ingevuld moet worden.
(2) BelRAI moet ook leiden tot gebruik binnen de thuiszorg
(3) en moet dienstig zijn voor het bepalen van alle soorten zorgafhankelijkheid, ook in de
welzijnssector.” (Ronde Tafel eHealth, 2012, p.8)
Deze implementatievoorwaarden staan niet los van elkaar. Een getrapt gebruik van BelRAI, waarin de
BelRAI Screener de eerste schakel en toegangspoort is, zorgt voor meer gerichte CGA’s. De BelRAI
Screener bepaalt bij welke cliënten verder een volledige BelRAI-beoordeling wordt opgestart. Voor
cliënten die niet zwaar zorgbehoevend zijn, kunnen eerstelijnswerkers in de thuiszorg zo enkel de
BelRAI Screener gebruiken. Het parallel gebruiken van de BelRAI Screener naast andere instrumenten
die de zorgafhankelijkheid inschalen, resulteert niet in de beoogde efficiëntie- en tijdswinst. Het doel is
de administratieve overlast te verminderen. Zorgverleners moeten de zorgafhankelijkheid dus niet

1

Dit actieplan is voorgesteld aan de Ronde Tafel eHealth van 20 december 2012. Het actieplan is goedgekeurd

door de Interministeriële Conferentie van 29 april 2013. Voor meer informatie, zie www.rtreh.be/
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met verschillende instrumenten meermaals inschalen. De BelRAI Screener moet daarom ‘dienstig zijn
voor het bepalen van alle soorten zorgafhankelijkheid’ door bestaande instrumenten te vervangen.
We gaan verder dieper in op deze drie implementatievoorwaarden, namelijk (1) de evolutie naar een
getrapt gebruik van BelRAI, (2) het verhogen van het gebruik van BelRAI in de thuiszorg en (3) de
integratie van bestaande inschalinginstrumenten van zorgafhankelijkheid.

1.1

Naar een getrapt gebruik van BelRAI

Niet alle ouderen die professionele zorg ontvangen, hebben ook nood aan een volledige BelRAIbeoordeling. Een volledige BelRAI-beoordeling houdt in dat alle secties2 van een instrument
(multidisciplinair) worden ingevuld. De interRAI-instrumenten zijn primair ontwikkeld voor cliënten
met zwaardere zorgbehoeften. Een getrapt, modulair gebruik van BelRAI maakt het mogelijk om voor
cliënten met een lichtere zorgbehoefte niet de volledige BelRAI in te vullen. De BelRAI Screener moet
op een snelle en betrouwbare manier bepalen bij welke cliënten verder een volledige BelRAIbeoordeling wordt opgestart. Deze modulaire benadering houdt dus rekening met de zorgzwaarte van
cliënten. De screener komt voor een volledige BelRAI-beoordeling en fungeert zo als een uniforme
toegangspoort.
De BelRAI Screener moet door alle actoren in de woonzorg gebruikt kunnen worden. De screener is
daarmee verblijfplaatsneutraal. De screener is enkel gelinkt aan de vastgestelde zorgbehoefte van de
zorgvrager en staat los van de voorzieningen of aanbieders van woonzorg. Zo is het mogelijk om de
evolutie van de zorgzwaarte van de gebruiker op te volgen. Indien op basis van de BelRAI Screener
verder een volledige BelRAI-beoordeling wordt opgestart, dan worden de reeds ingevulde gegevens
van de screener automatisch doorgegeven. De items van de BelRAI Screener komen enkel uit het
bestaande interRAI-instrumentarium.
De evolutie naar een getrapt gebruik van BelRAI is gebaseerd op de ervaringen uit de opeenvolgende
federale BelRAI-projecten (Declercq e.a., 2011;2010). Daaruit leren we dat er een delicaat evenwicht is
tussen:


de benodigde tijdsinvestering om tot een volledige BelRAI-beoordeling te komen



de uiteindelijke meerwaarde van de volledige BelRAI-beoordeling voor cliënt, organisatie en
overheid

Onderstaande figuur illustreert dit evenwicht. De balans tussen de benodigde tijdsinvestering en de
uiteindelijke meerwaarde is niet voor alle cliënten dezelfde. Voor bepaalde cliënten staat de
tijdsinvestering niet in verhouding tot wat men verder met de informatie uit de CGA kan doen.

2
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Figuur 1 Evenwicht tussen benodigde tijdsinvestering en uiteindelijke meerwaarde van het gebruik van
BelRAI

De totale tijdsinvestering van een volledige BelRAI-beoordeling is de optelsom van meerdere
opeenvolgende stappen. Het invullen van de verschillende secties binnen een BelRAI-beoordeling is
maar één onderdeel. De tijdsbesteding per cliënt varieert afhankelijk van de zorgcomplexiteit, de
zorgsetting en de ervaring van de zorgverleners met BelRAI. Op basis van tijdsregistratie via dagboeken
bedraagt de mediaan tijdsinvestering ongeveer 2 uur per cliënt, zowel in de thuiszorg als in de
woonzorgcentra. In de thuiszorg wordt de tijdsinvestering echter subjectief als een zwaardere last
ervaren dan in de woonzorgcentra. Als zorgverleners niet onder één dak werken, dan duurt het langer
om vooraf (1) uit te zoeken wie bij de cliënt komt, (2) af te spreken wie welke BelRAI-rol opneemt en
(3) wie welke gegevens invult op de BelRAI-webapplicatie (Declercq e.a., 2011, pp.66-67).
De meerwaarde van tot een volledige BelRAI-beoordeling te komen, is niet altijd in elke zorgsetting en
voor iedereen even groot. De potentiële meerwaarde op micro-, meso- en macroniveau is groter voor
cliënten met complexere zorgtrajecten doorheen verschillende zorgsettings en naarmate meerdere
zorgorganisaties en –professionals met elkaar moeten communiceren. Wanneer de zorgnood
daarentegen weinig complex is of er weinig verschillende zorgverleners bij die zorg betrokken zijn, dan
kan een comprehensieve geriatrische beoordeling ‘overshooting’ zijn. Een BelRAI-beoordeling is dan
(nog) niet nodig. Bijvoorbeeld, bij een cliënt die louter als gevolg van een gebroken been voor een
korte tijd thuiszorg inschakelt, is een volledige BelRAI-beoordeling waarschijnlijk niet nodig.
De federale BelRAI-projecten tonen aan dat de balans tussen de tijdsinvestering en de meerwaarde in
de woonzorgcentra het best in evenwicht is. In de thuiszorg is de balans meer verstoord. Zorgverleners
in de eerste lijn ervaren vooral de tijdsinvestering en niet zozeer de meerwaarde van een uitgebreid
CGA voor al hun cliënten. Dit leidt tot begrijpelijke en terechte vragen over de efficiëntie en
doeltreffendheid van BelRAI (Vlaams Eerste Lijns Overleg, 2011, p.3). Zo is de interRAI Home Care
wellicht maar nodig voor ongeveer 10% van de cliënten gezinszorg, met name voor complexe
zorgsituaties waar veel overleg nodig is (Declercq & Mello, 2008, p.70). Het is dan ook vooral in de
thuiszorg dat er nood is aan een korte screener om te bepalen bij welke cliënten verder een volledige
BelRAI-beoordeling wordt opgestart. In de ziekenhuizen zijn de meningen meer verdeeld. Daar
bestaan reeds assessment-instrumenten en het is niet steeds duidelijk wat de meerwaarde van BelRAI
is ten opzichte van die instrumenten (Declercq e.a., 2011, p.321).
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1.2

Verhogen gebruik BelRAI in de thuiszorg

Het is een uitdaging om een getrapt gebruik van BelRAI in te voeren voor alle zorgbehoevende
ouderen die gebruik maken van het brede gamma van hulp- en dienstverlening binnen de thuiszorg.
Ter illustratie, in Vlaanderen zijn er enkel binnen de Diensten Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg
meer dan 66.000 gebruikers ouder dan 65 (cijfers 2011 uit Vesta). Op welke efficiënte manier bepalen
we of er al dan niet een CGA door middel van een BelRAI-beoordeling moet worden opgestart?
Moons en De Vliegher (2008) onderzochten via een systematisch literatuuronderzoek de
mogelijkheden om op een korte tijd thuiswonende ouderen te screenen op hun nood voor een CGA.
Zes instrumenten werden geïdentificeerd die geschikt leken voor deze doelstelling, namelijk BRIGHT,
GPSS, Barber’s Postal Questionnaire, Bowns’ questionnaire, PRISMA-7 en de Sherbrooke Postal
Questionnaire. De onderzoekers besluiten dat er onvoldoende wetenschappelijke argumenten zijn om
een gepast instrument te kiezen. Onderzoek naar de diagnostische waarde van de bestaande
screeningsinstrumenten is immers vaak beperkt en ontbreekt bovendien in de Belgische context.
Het is dus niet mogelijk om zomaar een bestaand screeningsinstrument te gebruiken. Dat wil niet
zeggen dat we het warm water opnieuw moeten uitvinden bij de ontwikkeling van een nieuw
screeningsinstrument. De BelRAI Screener bevat daarom enkel bestaande items uit het interRAIinstrumentarium. Het implementatietraject van BelRAI is altijd gebaseerd op deze internationaal
gevalideerde instrumenten, die waar nodig aangepast worden aan de Belgische situatie.
Naast de inhoudelijke invullen van een screeningsinstrument, moeten ook twee technische
vraagstukken opgelost worden om het gebruik van BelRAI in de thuiszorg te verhogen.


Niet alle zorgverleners die dicht bij de cliënt staan hebben toegang tot de BelRAIwebapplicatie. De functie van indicatiestellers is niet gekend.



Zorgverleners worden vaak op basis van functie aangenomen en niet op basis van diploma,
terwijl eHealth toegang verleent tot BelRAI op basis van diploma.

Dit onderzoek botst zo op de discussie rond KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen. Welke zorgberoepen mogen welke zorgaspecten van een cliënt in de
thuiszorg inschalen? Voor de diensten voor thuisverpleging is dit geen probleem. Voor de diensten
gezinszorg en aanvullende thuiszorg en voor de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
wel. Merk op dat de op Vlaams niveau niet is gekozen voor een medische benadering, cfr.
diplomavoorwaarden van indicatiestellers in kader van zorgverzekering.

1.3

Integratie van bestaande inschalinginstrumenten

Zowel op federaal als Vlaams niveau zetten beleidsmakers in op een integratie van het bestaande
instrumentarium. Het parallel gebruiken van BelRAI naast andere inschalinginstrumenten strookt niet
met de idee van efficiënte, unieke en gestandaardiseerde gegevensverzameling. Het federale actieplan
e-gezondheid voorziet als implementatievoorwaarde dat BelRAI “dienstig moet zijn voor het bepalen
van alle soorten zorgafhankelijkheid” (Ronde Tafel eHealth, 2012, p.8). Op Vlaams niveau schuift de
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het evolueren naar BelRAI als uniek
inschalinginstrument naar voor als beleidsprioriteit 2013-2014.
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“De Vlaamse Regering wenst dat de BelRAI het unieke inschalingsinstrument wordt voor
alle actoren in de woonzorg (zowel thuiszorg als residentiële zorg) en voor de Vlaamse
Zorgverzekering.” (Vandeurzen, 2013, p.31)
Daarom liet de Vlaamse Regering een studieopdracht uitvoeren om premodules te
ontwerpen die voorafgaan aan de volledige BelRAI. Deze premodules zijn uitgeschreven
en kunnen getest te worden. De testfase moet duidelijk maken of de pre-module en
elaboratiemodules inhoudelijk volstaan om de zorgzwaarte en complexiteit van de zorg te
bevragen en vast te stellen. Uit de testen zal blijken of de premodules een afdoend
alternatief bieden voor de schalen die momenteel gehanteerd worden. Als de evaluatie
van de testfase gunstig uitvalt, wordt nog in 2014 een implementatieplan opgesteld voor
het uitrollen van de BelRAI in de woonzorgsector.” (Vandeurzen, 2013, p.31)
In de praktijk gebruiken zorgverleners vandaag verschillende, beroepsspecifieke instrumenten. De
zesde staatshervorming3 is een opportuniteit, dan wel een verplichting, om het bestaande
inschalingsinstrumentarium te evalueren in relatie tot BelRAI. Waar wenselijk kunnen zowel de
federale overheid als de gewesten en gemeenschappen dit momentum aangrijpen om beleidskeuzes
te maken rond BelRAI. Gegeven de implementatieplannen rond BelRAI lijken beleidsmakers niet te
kiezen voor een status quo van het bestaande inschalingsinstrumentarium, maar voor BelRAI als
centraal meetinstrument binnen de oudenzorg.
De gemeenschappen krijgen na de zesde staatshervorming een aantal homogene
bevoegdheidspakketten4 overgedragen inzake gezondheidszorg en financiering (Vlinderakkoord, 2011,
pp. 32/47). Er worden twee federale bevoegdheden overgeheveld naar de gemeenschappen waarbij
het gehanteerde inschalingsinstrument relevant is in kader van dit onderzoek rond de BelRAI Screener:

3



Alle bevoegdheden inzake oudereninstellingen, namelijk de rust- en verzorgingstehuizen,
rustoorden voor bejaarden, centra voor dagverzorging en centra voor kortverblijf. Een budget
van 2,9 miljard euro verschuift naar de gemeenschappen waarmee zij autonoom beleid
moeten ontwikkelen, inclusief de financiering en het prijsbeleid (Hannes, 2014). Vandaag
regelt de Katz-schaal de financiering.



De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden komt over samen met een budget van 0,5
miljard euro. Dit is een tegemoetkoming5 omwille van gebrek aan zelfredzaamheid voor
personen waarvan de handicap erkend wordt na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De
inschaling gebeurt door een arts via de medisch-sociale schaal. Gemeenschappen kunnen
kiezen wat ze met de THAB doen. Merk op dat de mogelijkheid tot integratie van de medischsociale schaal geen onderdeel is van dit onderzoek.

Eind 2011 ontstond met het Vlinderakkoord een politiek compromis rond de zesde staatshervorming,

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1964/53K1964016.pdf. De politieke uitgangspunten zijn nadien juridisch
vertaald in de Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, BS 31 januari 2014.
4

Voor een duidelijk overzicht van de overgehevelde materies rond gezondheidszorg, zie Hannes (2014), te

raadplegen op http://www.cm.be/binaries/CM-255-NL-Staatshervorming_tcm375-137078.pdf
5

Merk op dat de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) niet

overgedragen worden.

19

Hoofdstuk 1. Beleidscontext BelRAI Screener

Het groenboek6 voor de implementatie van de zesde staatshervorming in Vlaanderen lijst de
belangrijkste inschalinginstrumenten op, en verduidelijkt de link met de BelRAI Screener. Voor
beleidsmakers is het een uitdaging om met het bestaande instrumentarium geïntegreerde en
sectoroverschrijdende zorg mogelijk te maken.
“Momenteel worden zowel op federaal als op Vlaams niveau diverse schalen gebruikt: de
Katz-schaal voor de huidige financiering thuisverpleegkunde en residentiële ouderenzorg,
het Zorgzwaarte-instrument in de gehandicaptenzorg en de specifieke schaal voor de
toekenning van het Persoonlijk Assistentiebudget, de medico-sociale schaal voor
bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap, de integratietegemoetkoming
en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, de BEL-schaal in de zorgverzekering, …
Zowel federaal als Vlaams wordt momenteel gewerkt aan de invoering van de BELRAI,
een schaal die moet toelaten om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Om deze
schaal ook haalbaar te maken in de thuiszorg, wordt momenteel ook een module
ontwikkeld die een vereenvoudigde versie zal zijn van de BELRAI maar waarbij de
inschaling kan worden vervolledigd tot een volledige BELRAI als de zorg complexer
wordt.” (Vlaamse Regering, 2013, pp.18-19)
Dit onderzoek bekijkt enkel de mogelijkheden tot integratie van de Vlaamse BEL-profielschaal en de
federale Katz-schaal door de BelRAI Screener. Deze schalen zijn een empirisch vergelijkingspunt voor
de validering van de BelRAI Screener. In dit onderzoek vergelijken we zo drie instrumenten, namelijk
(1) de BelRAI Screener, (2) de BEL-profielschaal en (3) de Katz-schaal. Vanuit het standpunt van de
cliënt hebben al deze instrumenten hetzelfde doel, namelijk het inschalen van zelfredzaamheid,
zorgafhankelijkheid en zorgzwaarte. Voor een cliënt is het niet altijd te begrijpen waarom zijn of haar
zorgbehoevendheid in verschillende zorgsectoren, door verschillende zorgprofessionals, meerdere
keren, met een ander instrument moet worden ingeschaald. We bespreken verder de BELprofielschaal en de Katz-schaal meer in detail. We situeren ook de aanleiding om deze te vervangen
door de BelRAI Screener.
Merk op dat noch de Katz-schaal, noch de BEL-profielschaal zomaar zullen vervangen worden door de
BelRAI Screener. De mogelijkheden tot integratie zullen volgende jaren in een transitiefase na de zesde
staatshervorming verder onderzocht worden.
“Op de vraag of het BelRAI-systeem het gebruik van de huidige Katzschaal op termijn zal
vervangen en of het BelRai-systeem op dat ogenblik ook zal gebruikt worden voor het
bepalen van de tegemoetkoming die een woonzorgcentrum zal ontvangen in het kader
van de financiering van zijn zorgkosten, kan er momenteel nog geen antwoord gegeven
worden. Het is alleszins de betrachting om het aantal verschillende instrumenten om
zorgbehoevendheid in te schatten zoveel mogelijk te reduceren om de gegevensdeling
tussen zorgverstrekkers te faciliteren. In het kader van de zesde staatshervorming zal ook

6

Voor meer informatie, zie deel 2 het Groenboek ‘gezondheidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen’
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2185-1.pdf
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over de wijze van financiering van woonzorgcentra na een transitiefase moeten
nagedacht worden.” (Vandeurzen7, 2013)
1.3.1

1.3.1.1

De BEL-profielschaal

Situering BEL-profielschaal

De BEL-profielschaal staat voor ‘Beoordeling Eerste Lijn’ of ‘Basis Eerste Lijnsprofielschaal’. De BELprofielschaal bestaat uit twee onderdelen, namelijk (1) de BEL-gegevens cliëntsysteem en (2) de BELfoto van de cliënt. In dit onderzoek is enkel de BEL-foto relevant, aangezien de indicatiesteller daar de
beperkingen ten gevolge van de zorgbehoevendheid scoort. De termen BEL-foto, BEL-schaal en BELprofielschaal worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Onderstaande figuur geeft de BEL-foto
weer. De BEL-foto bevat vier blokken, namelijk:
A.
B.
C.
D.

huishoudelijke ADL: verwijst naar de zorgbehoefte op huishoudelijk vlak
lichamelijke ADL: verwijst naar fysische8 functies die uitvallen
sociale ADL: verwijst naar de zorgbehoefte aan sociale ondersteuning
geestelijke gezondheid: verwijst naar het psychisch disfunctioneren

Ieder blok bevat meerdere items. De indicatiesteller legt zelf geen verbanden tussen de verschillende
items of blokken. De indicatiestelling is een momentopname van de beperkingen ten gevolge van de
zorgbehoevendheid. De indicatiestelling vertrekt dus niet vanuit een medische diagnose, een
psychiatrische problematiek of een handicap. Bijvoorbeeld, een blinde persoon kan nog in ruime mate
zelfredzaam zijn op een aantal activiteiten.

7

Antwoord van 17/09/2013 door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, op
een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Peter Gysbrechts
8

Blok B van de BEL-foto komt overeen met de indicatiestelling via de Katz-schaal in de thuisverpleging.
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Figuur 2 BEL-foto zorgbehoevende

Bron: Ministerieel Besluit van 6 januari 2006, bijlage 1

De zorgbehoefte van elk9 item wordt gescoord met een score tussen 0 (GEEN zorgbehoefte), 1 (ENIGE
zorgbehoefte), 2 (MEER zorgbehoefte) en 3 (VOLLEDIGE zorgbehoefte). Bij twijfel tussen twee niveaus
neemt men het hoogste, meest zorgbehoevende niveau (Handleiding BEL, 2006, p.8). Een BEL-foto kan
opgemaakt worden voor zwaar zorgbehoevenden vanaf de leeftijd van 5 jaar. Het uitgangspunt is dat
de zorgbehoefte gescoord wordt. De indicatiesteller stelt zich volgende vragen:



In welke mate doet de persoon de activiteit of doet hij ze niet.
Als de persoon de activiteit niet doet, is er met betrekking tot deze activiteit een
zorgbehoefte?
Deze scores per item worden opgeteld tot een totale score. Er zijn 27 items, waardoor de maximale
totaalscore 81 punten bedraagt (27 x 3 = 81). Indien er geen kinderen jonger dan 18 jaar inwonen en

9

Binnen blok D geestelijke gezondheid en bij het item continentie uit blok B gaat het over de mate van
voorkomen, namelijk 0 (komt NIET voor), 1 (komt NU EN DAN voor), 2 (komt MEESTAL voor) en 3 (komt VOORTDUREND
voor).
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deel uitmaken van het gezin, dan zijn er twee items niet van toepassing binnen blok C sociale ADL. De
maximale score bedraagt dan 75 punten.
Bij personen van 5 tot 17 jaar wordt er enkel gescoord op het 2de blok, nl de lichamelijke ADL, van de
BEL-foto. Voor deze personen is de BEL-foto een geldig attest wanneer er minimum 10 punten worden
gescoord.
De BEL-profielschaal heeft twee bestaansredenen. Enerzijds gebruikt de gezinszorg dit instrument om
het aantal uren hulp en de financiële bijdrage te bepalen. Anderzijds is de BEL-profielschaal een
instrument tot regeling10 van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd
zelfzorgvermogen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Deze verzekering voorziet een
forfaitaire vergoeding van de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende personen die thuis of
in een erkende residentiële voorziening verblijven. Alle inwoners11 van Vlaanderen moeten verplicht
aansluiten bij de zorgverzekering vanaf de eerste januari van het jaar waarin men 26 wordt door een
jaarlijkse bijdrage van € 25, of € 10 voor bepaalde categorieën, te betalen aan zijn of haar zorgkas. De
mantel- en thuiszorgpremie bedraagt sinds 1 maart 2009 € 130 per maand. De tegemoetkoming is
forfaitair zonder verdere differentiatie naar zorgzwaarte, inkomen, statuut of leeftijd. Merk op dat
deze tegemoetkoming geen belastbaar inkomen is. Personen die thuis verzorgd worden moeten hun
zorgbehoevendheid met een attest van indicatiestelling aantonen. Als de cliënt nog geen geldig attest
heeft (cfr. infra), dan kan die een indicatiestelling aanvragen. Een gemachtigd indicatiesteller neemt
dan de BEL-foto af. Een score van minimum 35 punten op de BEL-foto geeft recht geeft op de
zorgverzekering. De residentiële premie bedraagt eveneens forfaitair € 130 per maand voor bewoners
van een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis.

10

Ministerieel Besluit van 6 januari 2006, online beschikbaar via Juriwel. Dit MB bevat 3 bijlagen, namelijk (1)

het instrument BEL-foto, (2) een handleiding en (3) een steekkaart.
11

Inwoners van Brussel kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.
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Beleidsvraagstuk over allocatie van middelen in kader van Vlaamse Zorgverzekering

In 2013 betaalde de Vlaamse zorgverzekering 323,6 miljoen euro tenlastenemingen uit aan 231.000
zwaar zorgbehoevende personen. Daarvan woont ongeveer 2/3de thuis en 1/3de verblijft in een
residentiële voorziening (jaarverslag12 Vlaams Zorgfonds, 2013, p.4).
Het aantal tenlastenemingen is gestegen van 128.000 in 2003 naar 231.000 in 2013, ofwel een stijging
van 80% op 10 jaar. Door de vergrijzing, en vooral de verzilvering, zal het aantal tenlastenemingen
blijven toenemen. Deze evolutie dwingt beleid tot keuzes, aangezien het benodigd budget voor de
zorgverzekering zal blijven toenemen bij ongewijzigd beleid.
Langs de inkomstenkant wordt de premie voor de zorgverzekering voor het eerst sinds 2003
opgetrokken en geïndexeerd. De jaarlijkse premie stijgt van 25€ naar 50€. De verlaagde premie van
10€ voor bepaalde categorieën stijgt naar 25€.
Langs de uitgavenkant zijn nog geen beleidsaanpassingen aangekondigd. Om de doeltreffendheid van
de zorgverzekering te verhogen kan de beleidsstrategie van meer ‘selectiviteit binnen de universaliteit’
door diagnostische differentiatie onderzocht worden. Dit wil zeggen, de tegemoetkoming
differentiëren in functie van de mate van zorgafhankelijkheid.

1.3.1.2

Waarom de BEL-profielschaal vervangen door de BelRAI Screener?

Er zijn verschillende aanleidingen om te onderzoeken of de BEL-profielschaal op termijn kan vervangen
worden door de BelRAI Screener. We lijsten deze hier op en bespreken ze achtereenvolgens.
1.
2.
3.
4.

Items BEL-foto correleren met BelRAI-items
Onmogelijkheid om BEL-foto te gebruiken als toekomstig uniek instrument dat de cliënt volgt
BEL-foto speelt enkel een rol als andere attesten ontbreken
Verkeerde financiële incentives bij scoring de BEL-foto

Ten eerste is er een sterke samenhang tussen corresponderende items uit de BEL-foto en de BelRAI
Screener. Dit blijkt uit een vergelijkende studie van de BEL-schaal en de interRAI Home Care bij 533
cliënten gezinszorg in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Declercq & Mello,
2008). De correlatie tussen de BEL-profielschaal en de score op de interRAI Home Care bedraagt 0.87
op basis van de items die in beide instrumenten staan. Dit wil zeggen dat de inschaling voor items die
in beide instrumenten staan, zoals wassen, kleden en maaltijdbereiding, sterk overeenkomt, ook al is
de vraagstelling en manier van inschalen verschillend. Er zijn echter ook relevante items die wel in de
BEL-profielschaal staan en niet in het instrument interRAI Home Care. De meeste van deze items
hebben betrekking op de sociale en materiële omgeving van de cliënt. Dit is belangrijke informatie
voor een zorgplan en voor het ondersteunen van de thuiszorg. Daarom zou het aangewezen zijn om

12

Jaarverslagen Vlaams Zorgfonds beschikbaar op http://www.zorg-en-gezondheid.be/Publicaties/Publicaties-

Vlaamse-zorgverzekering/ Het Vlaams Zorgfonds staat in voor het beheer van de zorgverzekering. Het fonds erkent,
subsidieert en controleert de zorgkassen.
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deze items in het RAI-instrument op te nemen, bijvoorbeeld in een supplement voor ‘social care’.
Bovendien zouden er op basis van deze en andere items misschien CAP’s ontwikkeld kunnen worden
die voor de gezinszorg nuttige informatie op kunnen leveren (Declercq, 2010, pp.14-15). Binnen
interRAI is er interesse om te werken aan output voor gezinszorg, aangezien (minstens) Finland en
Frankrijk met dezelfde vragen worden geconfronteerd.
Een tweede reden om de BEL-profielschaal te vervangen is de onmogelijkheid om deze schaal te
gebruiken als een uniek zorgzwaarte-instrument dat de cliënt volgt. In de thuisverpleging en de
residentiële zorg, heeft de BEL-profielschaal geen enkele bestaansreden. De BEL-profielschaal wordt
niet gebruikt in andere zorgsettings. Wat is dan de meerwaarde van de 100.000en inschalingen via de
BEL-foto, buiten regeling zorgverzekering en bepalen aantal uren en bijdrage gezinszorg? De BEL-foto
is niet gelinkt aan kwaliteitsplanning en prioritair toewijzen van hulp, wat het Rekenhof reeds
aanstipte.
“Acht jaar nadat het thuiszorgdecreet werd aangenomen (1998) heeft de Vlaamse
Regering een aantal fundamentele bepalingen nog altijd niet in werking doen treden,
zoals de bepaling over de vaststelling van de gebruikersnoden (indicatiestelling). Hierdoor
is het in de memorie van toelichting aan de indicatiestelling gekoppelde recht op
thuiszorg nog niet gerealiseerd. In afwachting evalueren de thuiszorgdiensten hulpvragen
aan de hand van het BEL-profiel. De regelgeving legt overigens geen verband tussen deze
evaluatie en de hulptoewijzing en -prioritering. De diensten moeten in hun
kwaliteitsplanning evenmin aangeven hoe zij hun hulpverlening gaan toewijzen.”
(Rekenhof, 2007, p.7)
De BelRAI Screener, ingebed in BelRAI, biedt wel potentieel om in de toekomst:


te differentiëren naar prioritaire hulp en zorgzwaarte (via RUG’s)



te linken met kwaliteitsplanning (via QI)



af te stappen van forfaitaire tegemoetkoming zorgverzekering

Ten derde bestaat de BEL-profielschaal, naast andere attesten13, als instrument om een
tenlasteneming te verkrijgen binnen de Vlaamse Zorgverzekering. Voor de residentiële zorg volstaat
een verblijfsattest. Een tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg verkrijgen kan ofwel via een nieuwe
indicatiestelling, ofwel met een bestaand attest dat een langdurig en ernstig verminderd
zelfzorgvermogen aantoont. De BEL-schaal is dus in zekere ‘ondergeschikt’ en speelt enkel een rol als
andere attesten ontbreken. De volgende attesten geven recht op de zorgverzekering:







minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging
minstens score C op de evaluatieschaal in een dagverzorgingscentrum
minstens score C op de evaluatieschaal in een centrum voor kortverblijf
minstens 35 punten op de BEL-profielschaal
minstens 15 punten op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming
bijkomende kinderbijslag ontvangen omwille van 66% handicap en minstens 7 punten behalen
op de graad van zelfredzaamheid in hoofde van het kind

13

Artikel 42 van het Ministerieel besluit van 2 juli 2010 betreffende de uitvoering van de zorgverzekering, online
beschikbaar via Juriwel.
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bijkomende kinderbijslag ontvangen omwille van minstens 18 punten op de medisch-sociale
schaal

Onderstaande tabel geeft het aantal lopende dossiers in 2012 weer voor de mantel- en
thuiszorgpremie. Ongeveer 2/3de van de 150.259 dossiers bestaat op basis van een nieuwe
indicatiestelling. Indien de zorgbehoevende cliënt niet reeds over een geschikt attest beschikt, dan kan
die een nieuwe indicatiestelling aanvragen via een gemachtigde indicatiesteller. De volgende
voorzieningen, die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap14, zijn van rechtswege gemachtigd om
met behulp van de BEL-profielschaal de cliënt in te schalen:




diensten voor gezinszorg
openbare centra voor maatschappelijk welzijn
centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen

Indien de cliënt reeds over een geschikt attest beschikt, dan gaat het meestal over de medisch-sociale
schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het
onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan
bejaarden. De cliënt moet daar minstens 15 punten behalen. In 2012 verliep ongeveer 13% van de
dossiers via deze medisch-sociale schaal. Daarnaast was ongeveer 8% gerechtigd omdat ze minstens
categorie zorgbehoevendheid B scoren op de Katz-schaal in de thuisverpleging.
Tabel 1

Aantal lopende dossiers Vlaamse Zorgverzekering in 2012, per indicatiesteller of attest,
uitgesplitst naar zorgvorm

Bron: Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2012, p. 12

14
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In Brussel kunnen lokale dienstencentra ook de BEL-schaal afnemen (Handleiding BEL, 2006, p.3).
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Ten slotte geeft de berekeningswijze van de BEL-profielscore aanleiding om mogelijkheid tot
integratie binnen de BelRAI Screener te onderzoeken. De BEL-profielscore is een optelsom, en niet het
resultaat van een onderliggend algoritme. In de BEL-foto is de invloed van de scoring van een enkel
item op de totaalscore dus direct zichtbaar. Hierdoor zouden financiële incentives kunnen meespelen
bij de inschaling. Een inschaling kent onvermijdelijk een zekere subjectiviteit. Dat is geen probleem,
maar een automatisch gevolg van de discretionaire beoordelingsmarge binnen een indicatiestelling.
Zorgverleners interpreteren zeer diverse situaties naar best vermogen. Daarbij moet evenwel
vermeden worden dat er financiële incentives spelen om de zorg hoger of lager in te schatten. Bij elke
schaal met een afkappunt spelen financiële incentives een rol, zowel voor de zorgverstrekkers als de
zorgvragers.
Bij de BEL-foto kan je argumenteren dat die incentive versterkt wordt door de directe visuele link
tussen enerzijds de score op een enkel item en de eenvoudige optelsom van de items tot een
totaalscore. Het systeem van een forfaitaire tegemoetkoming met een enkel afkappunt werkt het
concept ‘gaming’ waarschijnlijk verder in de hand. Een forfaitaire tegemoetkoming is uitzonderlijk. De
meeste andere stelsels differentiëren wel. (Pacolet e.a., 2013).
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ontvangt enkel de positieve indicatiestellingen, met
scores van minstens 35 punten. Indicatiestellingen die onder het afkappunt 35 liggen, worden niet
doorgestuurd naar het VAZG. In Vesta zitten alle scores op de BEL-foto, maar niet alle cliënten zitten in
Vesta. Het is dus niet mogelijk om de omvang van ‘gaming’ in kaart te brengen, hoewel vanuit de
praktijk wel geweten is dat het behalen van 35 punten soms een richtpunt is.
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1.3.2

1.3.2.1

De Katz-schaal

Situering Katz-schaal

In tegenstelling tot de BEL-profielschaal, zit de Katz-schaal veel langer en veel dieper geworteld in de
Belgische sociale zekerheid. Bij de oprichting van de RVT-bedden in 1982 koos België voor een
aangepaste versie van de Katz-schaal (Katz e.a., 1963; Buntinx e.a., 2003, pp.4-5). Drie decennia later
vormt dit instrument binnen de residentiële ouderenzorg nog steeds de basis voor de inschaling van
de afhankelijkheid en zorgbehoeften, zorgplanning, controle, opnamebeleid en de financiering van de
medische kosten die samenhangen met de afhankelijkheid. De Katz-schaal wordt niet enkel gebruikt
bij een aanvraag tot opname in een rust-en verzorgingstehuis, maar o.a. ook voor de forfaitaire per
diem financiering van zwaar zorgafhankelijke personen in de thuisverpleging, voor opname in een
dagcentrum, voor de toekenning van gemeentelijk mantelzorgpremies, bij de toekenning van een
tussenkomst voor incontinentiemateriaal en de forfaitaire tussenkomst voor chronische zieken.
Zorgafhankelijkheid wordt binnen de Katz-schaal eerder eng gedefinieerd15 in functie van elementaire
handelingen van het dagelijkse leven. Zowel in de residentiële zorg als in de thuisverpleging meet de
Katz-schaal de mate waarin de persoon hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zes Activiteiten van het
Dagelijks Leven, namelijk wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, continentie en eten. De arts of
verpleegkundige scoort elke ADL-taak op een ordinale 4-puntenschaal (1=volledig zelfstandig, 2=matig
afhankelijk, 3=ernstig afhankelijk, 4=volledig afhankelijk). Merk op dat de Katz-schaal vertrekt vanuit
medische poortwachters. Het afnemen van de BEL-profielschaal vertrekt niet vanuit een medische
benadering.
In de residentiële zorg, en eigenaardig genoeg niet in de thuisverpleging, wordt bij de bewoner ook de
oriëntatie in tijd en plaats gescoord van 1 (geen desoriëntatie) tot 4 (volledige desoriëntatie). Dat
illustreert de tijdsgeest van de Katz-schaal, waarin de zorg voor personen met dementie niet vanuit de
thuissituatie maar residentieel werd benaderd. Hieronder ziet u een print-screen van de Katz-schaal bij
de aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting.

15
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Voor meer informatie over de Katz-schaal, verwijzen we naar de vernieuwde website van het RIZIV.
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Figuur 3 Evaluatieschaal tot staving van de aanvraag om tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (de
Katz-schaal)

Bron: RIZIV, http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_rob_katz_schaal.doc

Bij elk item of criterium is er sprake van afhankelijkheid bij een score van 3 of 4. Op basis van alle
scores wordt een categorie van zorgenbehoevendheid toegekend. Van lichte naar zware
zorgbehoevendheid zijn er 6 categorieën van bewoners in de ROB’s en RVT’s, namelijk O, A, B, C, D en
Cd. Onderstaande tabel verduidelijkt deze indeling. De categorie van zorgbehoevendheid bepaalt de
RIZIV-dagforfait. Hiermee komt het RIZIV, via de ziekenfondsen, tussen in de verzorgingskosten van de
bewoners.
De creatie en financiering van categorie D is het meest recent. Dit is voor personen bij wie de diagnose
dementie is vastgesteld als gevolg van een gespecialiseerd diagnostisch bilan, ongeacht hun fysieke
afhankelijkheid. Deze personen konden vroeger tot de categorieën A, B of zelfs O behoren indien ze
niet zwaar fysiek zorgbehoevend waren.
Tabel 2
categorie

Categorieën van zorgenbehoevendheid op basis van de Katz-schaal in de Rustoorden voor
Bejaarden en de Rust- en verzorgingstehuizen
waarin de rechthebbenden zijn ondergebracht die:

O

fysiek volledig onafhankelijk en niet dement zijn;

A

fysiek afhankelijk zijn:

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden
psychisch afhankelijk zijn:

zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én

zij zijn fysisch volledig onafhankelijk

B

fysiek afhankelijk zijn:

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én

zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of naar het toilet te gaan

C

fysiek afhankelijk zijn:

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én

zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en naar het toilet te gaan, én
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zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of om te eten

D

daarin zijn de rechthebbenden gerangschikt waarvoor op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor
dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, de
diagnose van dementie is vastgesteld

C dement

psychisch afhankelijk zijn:

zij zijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte, of

zij hebben een diagnose dementie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie
uitgevoerd door een geneesheer-specialist,
én

zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én

zij zijn afhankelijk wegens incontinentie, én

zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of om naar het toilet te gaan en/of om te eten.

Bron: RIZIV

Onderstaande tabel toont de berekening van de forfaits in de thuisverpleging.
Figuur 4 Categorieën van zorgenbehoevendheid op basis van de Katz-schaal in de thuisverpleging

Bron: RIZIV, infobox thuisverpleging, p.44, http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/infobox-verpleegkundigethuiszorg.pdf

1.3.2.2

Waarom Katz-schaal vervangen door de BelRAI Screener?

We proberen de discussie over de positie en houdbaarheid van de Katz-schaal te situeren vanuit
zowel een wetenschappelijk als beleidsmatig perspectief. In essentie vinden tegenstanders van de
Katz-schaal dat niet de financiering van de zorg, maar wel de zorgnoden van de zorgbehoevende
persoon centraal zouden moeten staan. Of anders gezegd, het kader is belangrijker geworden dan het
schilderij. De finaliteit van de Katz-schaal is de toewijzing van middelen (het kader), en niet het
zorgplan van de cliënt of patiënt (het schilderij).
De discussie rond de Katz-schaal is al meer dan 10 jaar bezig. Begin 2003 bepaalde de
interkabinettenwerkgroep Ouderenzorgbeleid in kader van het tweede protocolakkoord dat de
ouderenzorg een nieuw, gezamenlijk basisinstrument nodig heeft voor zorgbehoeftemeting en
zorgplanning:
“… om een zorgcontinuüm te realiseren [is] het noodzakelijk dat de verschillende
zorgpartners een gemeenschappelijk basisinstrument hanteren, dat kan aangevuld
worden met specifieke elementen die van toepassing zijn in de thuiszorg of de residentiële
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zorg. Het instrument moet gebaseerd zijn op de ICF classificatie, zal complex zijn en
gemoduleerd moeten kunnen gebruikt worden.” (Buntinx e.a., 2003, p.11)
Door de ontwikkeling van de International Classification of Functioning, Disability and Health vanuit de
Wereld Gezondheids Organisatie (2002) kwam het deficitgericht paradigma onder druk te staan. De
Katz-schaal, als instrument uit de 20ste eeuw, geeft enkel aan wat de patiënt of bewoner niet meer
kan. De financieringsmechanismen ‘belonen’ als het ware een hogere of toenemende afhankelijkheid.
De ICF-classificatie probeert te verschuiven naar een competentiemodel, door ook te focussen op de
mogelijkheden16 en capaciteiten van de persoon.
In twee uitgebreide rapporten, voor de residentiële setting en de thuisverpleging, onderzochten teams
van experten in welke mate de Katz-schaal geschikt is door te vergelijken met andere instrumenten.
De evaluatie gebeurde op basis van de beschikbare peer reviewed en grijze literatuur, gecombineerd
met dialogen van stakeholders.
Voor de residentiële zorg werd in 2005 de INTERFACE studie17 afgerond in opdracht van het Ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Buntinx e.a., 2003; De Lepeleire e.a., 2005). De studie vertrekt
vanuit een gedeelde ‘ontevredenheid’ en kijkt naar de mogelijkheden van de organisatie en de
financiering van een grensoverschrijdend zorgaanbod.
“… zowel binnen de sector, bij de verzekeraars, als bij de overheid bestaat momenteel
grote ontevredenheid over de huidige procedures voor het bepalen van de zorgbehoefte
van zorgafhankelijke bejaarden en van de daarvoor toe te kennen financiële
ondersteuning.” (Buntinx e.a., 2003, p.10)
De onderzoekers vergeleken de Katz-schaal met twee andere instrumenten, namelijk PATHOS AGGIR
SOCIOS (afgekort PAS) en de Minimum Dataset / Resident Assessment Instrument (afgekort MDS/RAI).
In Vlaanderen was de gegevensverzameling te beperkt volgens de auteurs om uitspraken te doen. In
Wallonië is de eindbalans van de Katz-schaal niet echt positief.
“De KATZ schaal wordt als onvoldoende beoordeeld in vergelijking met de twee andere
instrumenten: te oppervlakkig, het ontbreekt precisie en de categorieën zijn te algemeen,
wat o.a. leidt tot fouten in de beoordeling van de zwaarte van de afhankelijkheid.”
(Buntinx e.a., 2003, p.258)
Het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg18 onderzocht in 2010 de financiering van de
thuisverpleging (Sermeus e.a., 2010). De Katz-schaal, hier officieel genoemd de Belgische
evaluatieschaal van patiëntenafhankelijkheid voor ADL (BESADL), werd vergeleken met vier andere

16

De BelRAI Screener sluit aan bij het competentiedenken in module 1 rond IADL-taken. De uitvoering en de
onderliggende mogelijkheden worden daar afzonderlijk gescoord. Dit maakt dus een onderscheid tussen wat de
persoon momenteel zelf doet, en wat die in de toekomst zelf zou kunnen doen. In de BEL-foto en de Katz-schaal
worden de onderliggende capaciteiten niet gescoord.
17

INTERFACE studie is online beschikbaar, Buntinx e.a., 2003 en De Lepeleire e.a., 2005

18

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht, in samenwerking met KU Leuven en
de ULB, of de huidige financiering van de thuisverpleging in België moet aangepast of zelfs fundamenteel moet
hervormd worden. Voor meer informatie, zie de website van het KCE.
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instrumenten, namelijk APA, RAI-HC, AGGIR en SMAF. We citeren hier de samenvattende conclusies
over de Katz-schaal op basis van de dialoog met stakeholders.
“On the one hand there were negative critiques with regard to the limited validity and
reliability of the current ADL evaluation scale in use. The Katz evaluation scale only takes
physical dependency into account, not social or other sources of need for nursing care.
Persons characterized by the same level of physical dependency may represent very
different workloads for home nurses. …
The use of the instrument does not take sufficiently into account a correction for the
presence of assistive devices. It was mentioned that interrater reliability in control
situations was low: there were significant differences between assessments of home
nurses and nurse advisors of sickness funds. …
On the other hand the merits of the ADL assessment instrument were highlighted. The
instrument is not perfect but it demonstrated validity in differentiating groups of patients
according to their need for nursing care. It is a simple instrument that is known by all
nurses, it requires little time spending and resources.” (Sermeus e.a., 2010, p.117)
In essentie is de beleidsmatige keuze voor een specifiek meetinstrument van zorgafhankelijkheid en
zelfredzaamheid steeds een delicate afweging. Uiteraard zijn precisie, validiteit en betrouwbaarheid
van het instrument van belang, maar anderzijds spelen gebruiksgemak en werklast ook mee (Sermeus
e.a., 2010, p.v). Een grote kracht van de Katz-schaal is dat de betrokken zorgverleners vertrouwd zijn
met dit eenvoudige en korte instrument. Het instrument is na drie decennia zeer goed ingeburgerd.
Dit is niet rechtlijnig af te wegen tegenover wetenschappelijke argumenten, zoals constructvaliditeit,
test-retest en externe betrouwbaarheid (Falez, 2006). Het grootste probleem van de Katz-schaal zit
misschien niet in de psychometrische eigenschappen, maar wel in de onmogelijkheid om als centraal
instrument geïntegreerde zorg en zorgplanning mogelijk te maken. Er is bij de stakeholders uit de
thuisverpleging een consensus dat de interRAI Home Care meer toekomstperspectief biedt, opnieuw
op voorwaarde dat een voorafgaande screener bepaalt bij welke patiënten deze CGA noodzakelijk is.
“With regard to the RAI assessment instrument, important objections were mentioned:
the RAI instrument is considered to be too complex, too difficult, to require too much
administrative efforts by home nurses. A new instrument should be simple, easy to
understand and interpret.
However, advantages of RAI were emphasized too: it is seen as a complete and adequate
assessment and it offers an integrated approach enabling to serve several purposes
simultaneously: quality indicators, financing, support for plan of care, outcome
measurement, etc ...
Participants also requested a shorter screening instrument for detecting those patients
who need a full RAI-assessment. It was also mentioned, both by home nurses and by
representatives of sickness funds, that if RAI is used only for those patients requiring
complex nursing care and/or multidisciplinary consultation, the time and effort which will
be required for carrying out the assessment should be reimbursed.” (Sermeus e.a., 2010,
pp.117-118)
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Beleidsmatig is het niet evident om een instrument dat zo verstrengeld zit in de dagelijkse praktijk en
financiering van de ouderenzorg te vervangen. Het opgestelde implementatietraject rond BelRAI tegen
2018 geeft wel aan dat een status quo van het instrumentarium op termijn zeker niet de voorkeur
geniet. Ondertussen hebben beleidsmakers niet veel andere opties dan de dagelijkse werking van de
Katz-schaal zo goed mogelijk te controleren. Vanuit dit standpunt kan het controle- en
sanctiemechanisme binnen de residentiële zorg via de Kappa-controles begrepen worden. Op basis
van een concordantietest wordt nagegaan in welke mate de aanvragen die zijn ingediend door de
inrichting overeenstemmen met de vaststellingen van het lokaal college. Ook voor de thuisverpleging
kondigt de federale beleidsnota19 Sociale Zaken maatregelen aan om de overscore op de Katz-schaal
terug te dringen. Deze overscore zou bij sommige zorgverleners oplopen tot 50% (Onkelinx, 2011,
p.10).
We besluiten dat zowel in de praktijk, bij onderzoekers als bij beleidsverantwoordelijken het draagvlak
voor de Katz-schaal vandaag minder groot is dan vroeger. Het draagvlak neemt zeker niet toe. Door de
verschuiving naar en aandacht voor geïntegreerde zorg zijn ook de geesten gerijpt over welk soort
inschalingsinstrument oudere cliënten of bewoners nodig hebben. Ter illustratie, en voor het contrast,
citeren we de Vlaamse minister van welzijn uit 1995.
“Er kan dus worden gediscussieerd over de Katz-schaal, we kunnen er niet onderuit dat ze
momenteel de beste is en dat de alternatieven niet algemeen worden aanvaard. Als we
hierin verandering willen brengen, moet dit zeker worden gedragen binnen de sector.”
(Martens20, 1995)

19

Algemene beleidsnota Sociale Zaken, deel Volksgezondheid en Gezondheidszorg

“En soins infirmiers à domicile des mesures seront prises pour supprimer le surscorage sur l’échelle de Katz ( jusqu’ à 50
% chez certains dispensateurs). Seront simultanément mises en oeuvre: — la définition de nouvelles directives pour
assurer une interprétation correcte de l’échelle de Katz doit être proposée sans délai par la Commission de convention
Praticiens de l’art infirmier – organismes assureurs; — un système de contrôle et de sanction plus sévères sera mis en
place: amendes administratives voire retrait temporaire du conventionnement du prestataire ayant commis une fraude
avérée.” (Onkelinx, 2011, p.10) http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1964/53K1964005.pdf
20

Veslag van de Commissie voor Welzijn en Gezondheid op 24/10/1995,
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=256144
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2

Chronologie onderzoek

Het onderzoek rond de BelRAI Screener is de afgelopen jaren niet ononderbroken uitgevoerd. We
verduidelijken daarom het tijdsverloop. Er zijn twee verschillende fasen te onderscheiden.


In een eerste fase is het instrument BelRAI Screener in overleg ontwikkeld (vanaf 2011 tot
midden 2012).
In een tweede fase is de BelRAI Screener empirisch gevalideerd door er zorgvragers mee te
scoren in de praktijk, samen met de BEL-profielschaal en de Katz-schaal (vanaf midden 2013
tot eind 2014).



2.1

Fase 1: ontwikkeling instrument

Oorspronkelijk vond het onderzoek rond een voorafgaande screener voor BelRAI enkel in Vlaanderen
plaats. Toen werd nog de term ‘BelRAI Vlaanderen’ gebruikt. In 2011 gaf het Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid aan KU Leuven LUCAS de opdracht om een screeningsinstrument te ontwikkelen met
een dubbele doelstelling, namelijk:
(1) te komen tot een premodule die door alle diensten in de woonzorg kan worden gebruikt en
elaboratie-modules die in een tweede stap enerzijds tot een beter beeld van de zorgnood van
de oudere leiden. De elaboratie-modules zijn optioneel. Ze komen slechts aan bod indien op
basis van de premodule blijkt dat dit wenselijk is.
(2) een indicatie geven voor de zorgverzekering en voor de nood aan een volledig BelRAIassessment.
Het instrument werd in consensus ontwikkeld samen met de stuurgroep (hieronder opgelijst).
Tabel 3

Samenstelling stuurgroep onderzoek BelRAI Vlaanderen

Kabinet

Derieuw Sandra
Mahieu Saskia
Vander Auwera Chris
Meurisse Xavier

Administratie

Nijs Ilona
Potloot Leen
Scheers Erna

Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg
Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg
Wit-Gele Kruis
Christelijke Mutualiteiten

Baeyens Ingrid

Socialistische Mutualiteiten

Devlies Christian

Familiezorg West-Vlaanderen

Berbée Rieneke

Familiehulp

Beyl Evi
Vastiau Elke
Van de Wygaert Roel
Van Eenoo Liza
Declercq Anja
Van Audenhove Chantal
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Afdeling Vlaamse zorgverzekering

Van Gansbeke Hendrik
Vanhees Marleen

Onderzoek

Agentschap Zorg en Gezondheid

Opdebeeck Jan
Van Ruyskensveld Ingrid

Praktijk

Kabinet minister Vandeurzen

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Zorgnet Vlaanderen
KU Leuven, LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en
consultancy
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Een expertengroep uit de praktijk adivseerde de onderzoekers bijkomend over de opbouw en invulling
van het screeningsinstrument. We benadrukken dit omdat er bij de ontwikkeling van het instrument
rekening is gehouden met de input vanuit de praktijk.
Tabel 4

Samenstelling expertengroep onderzoek BelRAI Vlaanderen

Louis Paquay

Wit-Gele Kruis

Van Ruyskensveld Ingrid

Christelijke Mutualiteiten

Anneleen De Clercq

Socialistische Mutualiteiten

Devlies Christian

Familiezorg West-Vlaanderen

Mieke Taelman

Familiehulp en VVDG

Van de Wygaert Roel

Zorgnet Vlaanderen

Lydie Dobbeleire

Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

Riet Dendas

OCMW Hasselt

Robert Jacobs

Zorgbedrijf Antwerpen

Sofie Maes

OCMW Kortrijk

Nathalie Vink

OCMW Temse

Naast de ontwikkeling van het screeningsinstrument, werden ook algoritmes en cut-off scores
voorgesteld, zowel voor het bepalen van de nood aan een volledige BelRAI-beoordeling als het
berekenen van het recht op de zorgverzekering. Ter voorbereiding zijn verkennende analyses
uitgevoerd eerder verkregen data van het BelRAI-project en de Protocol 3-projecten. Daarin werd ook
informatie over items uit de BelRAI Screener en de Katz-forfait verzameld. Deze inschalingen hebben
echter niet met zekerheid op hetzelfde tijdstip plaatsgevonden. De gegevens van de module
psychische problemen binnen de BelRAI Screener ontbreken ook in de reeds verzamelde BelRAIgegevens.
De opdrachtgevers hebben mede daarom gekozen om de BelRAI Screener in zijn geheel empirisch te
valideren, vertrekkend vanuit de BelRAI-webapplicatie.
“Het zal echter zeer belangrijk zijn om de algoritmes te testen bij de doelgroep. De
expertengroep legt hier grote nadruk op. De test moet volgens de groep plaats vinden in
realistische omstandigheden, dat wil zeggen elektronisch en niet met pen en papier.”
(Declercq & Van Eenoo, 2011, p.20)
De stuurgroep heeft kort overwogen om de gegevens los van BelRAI te verzamelen, gewoon in Access
of Excel. Er is finaal gekozen voor de webapplicatie, aangezien dit ‘real life’ aansluit bij hoe het
instrument in de toekomst gebruikt zou kunnen worden. Het handboek is dan ook geïntegreerd. Zo
worden zorgverleners via pop-ups naar de wiki-site van BelRAI doorverwezen.
Tijdens de laatste bijeenkomst van de stuurgroep op 15/06/2012 werd gepland om eind 2012, begin
2013 te starten met het empirisch onderzoek. Aangezien de gegevensverzameling volledig via de
BelRAI-webapplicatie verloopt, moesten twee voorwaarden in orde zijn, namelijk (1) goedkeuring van
het dossier bij de privacy commissie en (2) indicatiestellers opnemen in de authentieke bronnen.
Aangezien de BelRAI-webapplicatie eigendom is van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
voedselketen en Leefmilieu, moest ook daar toestemming worden gevraagd. Uiteindelijk werd een
interkabinettaire werkgroep (IKW) opgericht om dit – en andere aspecten verbonden aan BelRAI – te
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bespreken. Het IKW gaf, onder enkele voorwaarden (een bijkomende test in Franstalig België),
toestemming in het voorjaar 2013.
(1) Het dossier over de empirische test van het screeningsinstrument binnen de BelRAI-webapplicatie
is door de heer Chris Vander Auwera bezorgd aan de privacy commissie. Op 17/07/2012 werd dit
dossier behandeld. Dit dossier is toen niet goedgekeurd. De machtiging21 van de privacy commissie
werd verkregen op 16/07/2013, na wijziging van het dossier.


Het probleem was dat indicatiestellers niet in de toegangsmatrix stonden.



Dit is opgelost door een beperkte uitbreiding te vragen voor de thuiszorg in Vlaanderen. De
diplomavereisten voor een indicatiesteller zijn ruimer dan die voor het gebruik van BelRAI.
Daarom werd geopteerd om een nieuwe rol22 in BelRAI te creëren, namelijk die van
indicatiesteller.



Is dit in de toekomst nog een probleem? Niet voor indicatiestellers, maar wel voor andere
zorgverleners. Dit hangt samen met Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen.

(2) Zorgverleners krijgen toegang tot de BelRAI-webapplicatie op basis van een authentieke bron. Een
zorgverlener krijgt toegang tot een authentieke bron afhankelijk van zijn diploma.

21



Het probleem was dat er voor indicatiestellers geen authentieke bron beschikbaar is



Dit is opgelost door manueel de gegevens van de indicatiestellers te verzamelen en op te
lijsten in Excel. RIZIV integreert deze gegevens in hun authentieke bron. eHealth heeft
aanpassingen gedaan om de data van deze bron te ondersteunen.



Is dit in de toekomst nog een probleem? Ja. De ‘manuele’ oplossing voor de deelnemende
indicatiestellers in dit onderzoek is geen structurele oplossing voor alle indicatiestellers in
Vlaanderen. Procedure moet herbekeken worden naar de toekomst toe op drie vlakken,
namelijk (1) de benodigde gegevens, (2) de manier om die gegevens te verzamelen en door te
sturen en (3) wanneer de betrokken partijen elkaar moeten contacteren.

Beraadslaging nr. 09/018 van 19 mei 2009, laatst gewijzigd op 16 juli 2013, met betrekking tot de uitwisseling

van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgverstrekkers en de database BelRAI met
tussenkomst van het ehealth-platform. Online beschikbaar:
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_AG_018_2009_1.pdf (Nederlands)
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/d%C3%A9lib%C3%A9ration_SS_018_2009_1.pdf (Frans)
22

eHealth maakt onderscheid tussen rollen en beroepen. Aangezien een ‘indicatiesteller’ een rol is en geen

beroep (diploma), zorgt dat voor onduidelijkheid. In het Ministerieel Besluit van 6 januari 2006 tot regeling van de
vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen aan de hand van de BEL-profielschaal in het
kader van de Vlaamse zorgverzekering is bepaald welke voorzieningen en welke personen binnen die voorzieningen
gemachtigde indicaties kunnen uitvoeren. In het BelRAI privacybeleid zijn indicatiestellers op deze basis toegevoegd in
de toegangsmatrix. Voor meer informatie: https://wiki.belrai.org/nl/attach/PrivacyPolicy/Privacy%20beleid%20v3.3.pdf
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2.2

Fase 2: empirische validering

De goedkeuring voor de empirische test van het screeningsinstrument kwam er midden 2013, met
zowel het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering als het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid als opdrachtgever. Wat initieel een Vlaams project was, is nu dus ook een federaal
project. De term ‘BelRAI Vlaanderen’ verdwijnt en wordt vervangen door ‘BelRAI Screener’.
We planden eind 2013 te starten met de test, maar door de problemen rond de authentieke bron voor
indicatiestellers was dit pas mogelijk vanaf maart 2014. Dataverzameling werd afgerond eind
september 2014. Eerste voorstelling van de resultaten voor kabinet en administratie was op 27
oktober 2014. De stuurgroep, met dezelfde samenstelling als in de eerste fase, kwam samen op 27
januari en 16 maart 2015.
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In dit hoofdstuk bespreken we de opbouw van het instrument BelRAI Screener. Eerst herhalen we de
doelstelling en uitgangspunten van de screener. Daarna zoomen we in op items van deze screener, die
uit vijf modules bestaat. In een derde punt verduidelijken we vanaf welke score cliënten mogelijks een
volledige BelRAI-beoordeling nodig hebben en recht hebben op de zorgverzekering. De expertengroep
heeft op papier een voorstel uitgewerkt dat in dit onderzoek empirisch wordt afgetoetst. In een vierde
punt lijsten we het beschikbare ondersteunend materiaal op rond de BelRAI Screener.

1

Doelstelling en uitgangspunten BelRAI Screener

De primaire doelstelling van de BelRAI Screener is bepalen welke cliënten verder een volledige BelRAIbeoordeling nodig hebben. In Vlaanderen moet de BelRAI screener ook aangeven of de cliënt recht
heeft op de Vlaamse zorgverzekering. De BelRAI Screener moet op termijn een integratie van het
bestaande instrumentarium mogelijk maken om zo meerdere inschalingen voor een gelijkaardige
problematiek bij dezelfde persoon te vermijden. De BelRAI Screener wordt gepositioneerd als
verblijfplaatsneutrale en uniforme toegangspoort zodat alle actoren uit de woonzorg het kunnen
gebruiken. We herhalen de uitgangspunten die centraal stonden bij de ontwikkeling van de BelRAI
Screener (Declercq & Van Eenoo, 2011).







2

Items komen enkel uit het bestaande interRAI-instrumentarium.
Monodisciplinair in te vullen.
Geen uitgebreide observatieperiode nodig voor het scoren van de items.
Scoring verloopt snel en eenvoudig om tijdsinvestering te beperken.
Webapplicatie gebruikt elaboratiemodules die enkel openklappen als dat nodig is.

Inhoud van de vijf modules

Het instrument BelRAI Screener bestaat uit vijf modules. Elke module begint met een eenvoudige
ja/nee vraag. Deze voorafgaande vraag wordt ook premodule genoemd.
1. Heeft deze cliënt problemen met instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven
(IADL) - bv. maaltijdbereiding, financieel beheer, geneesmiddelenbeheer, …?
2. Heeft deze cliënt problemen met activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) - bv.
persoonlijke hygiëne, transfer, …?
3. Heeft deze cliënt cognitieve problemen - bv. niet-pluis of dementie?
4. Heeft deze cliënt psychische problemen - bv. depressieve symptomen, verslaving, …?
5. Heeft deze cliënt gedragsproblemen - bv. ronddolen, lichamelijk of verbaal lastig vallen,
niets zeggen, …?
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Voor elke vraag waar ‘ja’ op wordt geantwoord, gaat een elaboratie-module met extra vragen open.
Deze extra vragen zijn de elaboratiemodules. Bij elke premodule hoort dus ook een elaboratiemodule.
Indien het antwoord op de premodule ‘nee’ is, dan gaat de elaboratiemodule niet open. Indien de
zorgverlener op elke premodule ‘nee’ antwoordt, dan is de inschaling na vijf vragen afgelopen. Een
zorgverlener die bijvoorbeeld geen cognitieve problemen opmerkt bij de cliënt, moet dus niet verder
bijkomend specificeren wat die problemen juist zijn. Die bijkomende vragen uit de elaboratiemodule
worden dan niet getoond in de webapplicatie. Onderstaande figuur illustreert het verschil tussen de
webapplicatie en het instrument op papier.
Figuur 5 Vergelijking voorstelling instrument BelRAI Screener op de webapplicatie (links)
en op papier (rechts)

Het instrument BelRAI Screener is niet fundamenteel verschillend van bestaande instrumenten zoals
de Katz-schaal of de BEL-profielschaal, maar er zijn wel specifieke accentverschuivingen. We vatten
deze samen per module:
1. Bij de IADL-taken wordt niet enkel de uitvoering, maar ook de onderliggende mogelijkheid
gescoord. Dit haakt in op het competentiedenken door ook rekening te houden met wat de
cliënt zelf nog zou kunnen doen.
2. Er worden maar vier ADL-taken in kaart gebracht, wat in vergelijking met andere
instrumenten eerder beperkt is. We gebruiken een hiërarchische ADL-schaal die voldoende is
om de zorgnood in kaart te brengen. Het is in deze screener niet de bedoeling om alle taken te
scoren waarvoor de cliënt hulp nodig heeft in het kader van zorgplanning. Indien op basis van
de BelRAI Screener blijkt dat een volledige BelRAI-beoordeling nodig is, dan komen daar alle
ADL-taken aan bod.
3. De module rond cognitieve problemen is relatief uitgebreid, aangezien de cognitieve toestand
vaak bepalend is voor de zorgplanning. Het gaat niet meer enkel over (des)oriëntatie in tijd en
ruimte. Het cognitief functioneren wordt op basis van de Cognitieve Performantie Schaal 2
genuanceerder ingeschaald.
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4. De module rond psychische problemen bevat items uit de interRAI (Community) Mental
Health23. Deze items komen niet voor in de interRAI Home Care of Long Term Care Facilities.
De thuiszorg kent langs de vraagzijde een evolutie naar meer cliënten met psychische
problemen24 (Hedebouw & Merckx, 2007, p.100). Deze evolutie hangt samen met de
algemene beleidsdoelstelling om de zorg te desinstitutionaliseren25. Indien mogelijk wordt de
zorg uitgebouwd vanuit de thuissituatie.
5. De laatste module rond gedragsproblemen is opgenomen na signalen vanuit de sector. De
belasting van zorgverleners en de benodigde zorgtijd varieert sterk in functie van
gedragsproblemen. Dit ontbreekt volledig in de Katz-schaal en ook in de BEL-foto zit slechts
een enkel item rond ‘storend gedrag’. Dus ook in de BEL-foto is het gewicht van
gedragsproblemen zeer beperkt in de totaalscore.
In de onderstaande tabel worden de items per module gepositioneerd binnen het interRAIinstrumentarium. We beperken ons hier tot de interRAI Home Care, Long Term Care Facilities,
Palliative Care en Acute Care, aangezien deze vier reeds gebruikt worden in België. Ook de interRAI
Mental Health is toegevoegd, aangezien de items uit de module psychische problemen hier uit komen.
De items uit de overige modules komen allemaal voor in de interRAI Home Care. In de residentiële
zorg zijn de items rond ADL, cognitieve problemen en gedragsproblemen identiek aan BelRAI Screener.
De items uit module 3 cognitieve problemen zijn dezelfde in elk van de instrumenten.

23

De interRAI Mental Health is ontwikkeld voor de intramurale setting. De interRAI Community Mental Health is

ontwikkeld voor de gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Voor meer informatie, zie Hirdes e.a. (2011).
24

Ter illustratie, in 2011 was een psychi(atri)sch probleem bij 6,2% van alle cliënten diensten gezinszorg en
aanvullende thuiszorg onder de koepel Vereniging Van Diensten voor Gezinszorg de hoofdreden om de zorg op te
starten (Vermeulen e.a., 2013, p.40).
25

In de geestelijke gezondheidszorg sturen artikels 11 en 107 van het KB voor de coördinatie van de wet
betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen aan op een reconversie van ziekenhuisbedden naar
meer ambulante zorg. Voor het ouderenbeleid verwijzen we naar de zorgvernieuwingsprojecten Protocol 3.
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Tabel 5
module

module 1
IADL

module 2
ADL
module 3
cognitieve
problemen
module 4
psychische
problemen

module 5
gedragsproblemen

Positionering items BelRAI Screener binnen interRAI-instrumentarium
Long Term
Care
Facilities

omschrijving item

mogelijke
scores

Home
Care

Meal preparation - performance
Meal preparation - capacity
Housework - performance
Housework - capacity
Finance - performance
Finance - capacity
Managing medications - performance
Managing medications - capacity
Phone use - performance
Phone use - capacity
Stairs - performance
Stairs - capacity
Shopping - performance
Shopping - capacity
Transportation - performance
Transportation - capacity
Hygiene - performance
Locomotion - performance
Toilet use - performance
Eating - performance
Daily Decision Making
Short-term Memory
Procedural Memory
Making self understood
Threat to self
Threat to others
Inability to care for self
Addiction/dependency
Psychiatric symptoms
Wandering
Verbal abuse
Physical abuse
Socially inappropriate
Resists care
Inappropriate sexual behavior

0-6,8
0-6
0-6,8
0-6
0-6,8
0-6
0-6,8
0-6
0-6,8
0-6
0-6,8
0-6
0-6,8
0-6
0-6,8
0-6
0-6,8
0-6,8
0-6,8
0-6,8
0-5
0,1
0,1
0-4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Palliative
Care

Acute
Care

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Mental
Health
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x = item opgenomen in betreffende interRAI-instrument

We gaan verder dieper in op elk van de vijf elaboratiemodules, waarbij we telkens de items, de
werkwijze bij de codering en het eindresultaat bespreken. Deze ‘technische’ informatie hebben we
niet zelf opgesteld, maar overgenomen vanuit de interRAI-handboeken. Dezelfde informatie wordt dus
ook meegegeven in de bestaande BelRAI-instrumenten. Al deze informatie is geïntegreerd in de
webapplicatie via de wiki-website26. Zo kunnen zorgverleners met een muisklik meer informatie
opvragen over een bepaald item, zowel rechtstreeks vanuit de webapplicatie als onrechtstreeks via de
wiki-website.

26

De wiki-site is ook gestructureerd per module. Bijvoorbeeld, module 1 IADL:
http://wiki.belrai.org/nl/Wiki.jsp?page=SCRModule1 (Nederlands)
http://wiki.belrai.org/fr/Wiki.jsp?page=SCRModule1 (Frans)
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2.1

Instrumentele Activiteiten van het Dagelijkse Leven

2.1.1

Items

De IADL Performance Scale omvat acht instrumentele activiteiten van het dagelijks leven:
a. Maaltijdbereiding - Hoe maaltijden worden bereid (bv. maaltijden plannen, ingrediënten
bijeenbrengen, koken, bestek klaarleggen).
b. Huishoudelijk werk - Hoe alledaags huishoudelijk werk wordt uitgevoerd (bv. afwassen,
afstoffen, het bed opmaken, opruimen, de was doen).
c. Financieel beheer - Hoe rekeningen worden betaald, huishoudelijke uitgaven worden
gebudgetteerd, de bankrekening wordt beheerd.
d. Geneesmiddelenbeheer - Hoe geneesmiddelen worden beheerd (bv. niet vergeten
geneesmiddelen in te nemen, flesjes openen, de correcte dosis innemen, injecties geven,
zalf aanbrengen).
e. Telefoongebruik - Hoe gesprekken worden ontvangen en uitgevoerd (met hulpmiddelen
zoals vergrote nummers, versterkt geluid).
f. Trappen - Hoe een trap (12-14 treden) wordt op- en afgelopen.
g. Boodschappen - Hoe boodschappen voor voedsel en huishoudelijke artikelen worden
gedaan (bv., aankopen kiezen, betalen). - NIET HET VERVOER h. Vervoer - Hoe de cliënt met het openbaar vervoer reist (traject uitzoeken, kaartje betalen)
OF zelf rijdt (ook uit het huis komen, in en uit het voertuig stappen).
2.1.2 Codering
De verschillende items worden gescoord op zowel uitvoering als mogelijkheden. Elk item krijgt dus
twee codes.


CODE (A) IADL-uitvoering (= zelfdoen) - Routine activiteiten in de LAATSTE 3 DAGEN.



CODE (B) IADL-mogelijkheden (= capaciteit of zelf kunnen doen) - Gebaseerd op het
veronderstelde vermogen van de cliënt om de activiteit zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.
Vraag degenen die bij activiteiten betrokken zijn hoe moeilijk het is (of zou zijn) voor de cliënt
om de activiteit geheel zelf te doen. Let op: dit kan een oordeel geheel voor rekening van
beoordelaar zijn omdat de cliënt wellicht nooit deze activiteit heeft gedaan (bv., heeft nooit
zelf een maaltijd bereid).

Sommige cliënten voeren een activiteit niet uit omdat ze de vaardigheid niet hebben of omdat ze er
geen ervaring mee hebben (vroeger deden ze dat ook niet). Ze zouden evenwel in staat zijn om de
activiteit uit te voeren wanneer ze de kans zouden hebben of wanneer ze de nodige ondersteuning of
opleiding zouden krijgen. Het is daarom belangrijk om een onderscheid te maken tussen de fysieke
capaciteiten van iemand en het feit dat hij of zij iets niet doet omwille van redenen die niets te maken
hebben met gezondheidsproblemen. Sommige mannen hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om te
koken en sommige vrouwen hebben zich nooit met financiële zaken bezig gehouden. De cliënt kan
sommige activiteiten ook af en toe onafhankelijk uitvoeren en af en toe kan diezelfde persoon voor
diezelfde activiteit hulp nodig hebben. Bepaal eerst of de persoon effectief de taak uitvoerde. Zoniet,
evalueer dan of de persoon in staat is om de activiteit uit te voeren. De cliënt wordt dus direct over de
uitvoering (zelfdoen) en de mogelijkheden (zelf KUNNEN doen) van normale activiteiten in het huis of
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in de wijk in de laatste drie dagen bevraagd. U kunt ook met familieleden praten als die beschikbaar
zijn. U moet ook uw eigen observaties gebruiken als u informatie voor andere items verzamelt.
Zo wordt er per item voor code A en code B gescoord met:










0. Zelfstandig - Geen hulp, klaarzetten of toezicht nodig.
1. Hulp beperkt tot klaarzetten
2. Toezicht - Toezicht of aanwijzingen geven.
3. Beperkte hulp - Bij sommige gelegenheden hulp nodig.
4. Uitgebreide hulp - Hulp nodig bij de taak, maar voert zelf nog minstens 50% van de taak uit.
5. Maximale hulp - Hulp nodig bij de taak, maar voert zelf minder dan 50% van de taak uit.
6. Totale afhankelijkheid - Activiteit wordt altijd volledig door anderen uitgevoerd.
8. Activiteit heeft zich niet voorgedaan (gebruik dit antwoord niet bij "mogelijkheden").

2.1.3 Eindresultaat
De eindscore van de IADL-schaal wordt berekend door het sommeren van de itemscores. Zowel voor
uitvoering als voor mogelijkheden is het minimum 0 en het maximum 48. De maximale score 48 wordt
bereikt indien voor elke activiteit de score totale afhankelijkheid wordt toegekend (8 items x score 6).
Een hogere score duidt voor beide schalen op een slechtere toestand.

2.2

Activiteiten van het Dagelijkse Leven

2.2.1

Items

De hiërarchische ADL-schaal brengt de activiteiten van het dagelijks leven in beeld. Deze schaal
groepeert vier items van het ADL-functioneren. Deze schaal bevat niet alle ADL-taken. Er wordt
bijvoorbeeld niet gevraagd in welke mate de cliënt zich zelfstandig kan kleden, wat wel aan bod komt
in de Katz-schaal. Dat kan bevreemdend overkomen bij gebruikers. Onderzoek toont echter aan dat de
vier items van de hiërarchische ADL-schaal voldoende zijn om duidelijk de zorgnood te bepalen
(Morris e.a., 1999). Het in kaart brengen van de zorgnood is niet hetzelfde als het in kaart brengen van
alle taken waarvoor de cliënt hulp nodig heeft in het kader van zorgplanning.
De volgende vier ADL-taken komen aan bod:
a. Persoonlijke hygiëne - Het zich wassen (bv. aan een lavabo, waskom), inclusief haar kammen,
tanden poetsen, scheren, maquilleren, wassen en afdrogen van gezicht en handen - NIET
baden en douchen.
b. Zich verplaatsen -Het zich voortbewegen (wandelen of met rolstoel) van de ene plaats naar
de andere op dezelfde verdieping. Bij gebruik van een rolstoel: zichzelf kunnen voortbewegen
eens men in de rolstoel zit.
c. Toiletgebruik - Het gebruik van de toiletruimte (of toiletstoel, urinaal, bedpan) en het zichzelf
reinigen; bij incontinentie het vervangen van incontinentiemateriaal, het omgaan met stoma
of katheter; kleren in orde brengen - NIET op een toilet(stoel) gaan en van een toilet(stoel)
komen.
d. Eten - Het eten en drinken (ongeacht vaardigheid) inclusief de opname van voedsel op andere
manieren (bv. sondevoeding, totale parenterale voeding).
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2.2.2

Codering

Om het functioneren van de cliënten te beschrijven moet de beoordelaar zich eerst een idee vormen
van alle episodes/interventies op elk ADL-gebied in de laatste drie dagen. Stel vast wat de cliënt zelf
doet en bepaal de aard van de gegeven hulp (als er van hulp sprake is). In tegenstelling tot de IADLtaken, worden de onderliggende mogelijkheden hier niet gescoord.
Wanneer het zelfdoen op een ADL-gebied in de laatste drie dagen variatie vertoont, bepaal dan de drie
episodes/interventies waarin de cliënt het meest afhankelijk van hulp was. Dit wil zeggen, de
episodes/interventies wanneer de cliënt de meeste zorg of hulp van anderen ontving. De
samenvatting daarvan die wordt gedaan om tot ADL-scores te komen (zoals beneden omschreven)
richt zich op de meest afhankelijke episodes/interventies en schept daarmee een beeld van de
zorgbehoefte van de cliënt om deze ADL uit te voeren.
Om dit te bereiken moet informatie uit meerdere bronnen als volgt worden bijeengebracht:









Verzamel informatie uit meerdere bronnen (bv., (vraag)gesprekken met de cliënt,
zorgverleners en anderen).
Stel vragen die op alle aspecten van de ADL-definities betrekking hebben. Als u bijvoorbeeld
zelfverzorging bespreekt, vraag dan hoe een cliënt zich in de ochtend wast, het haar kamt, de
tanden poetst en zich scheert. Een cliënt kan op één aspect van zelfverzorging zelfstandig zijn,
maar uitgebreide hulp nodig hebben op een ander aspect.
Observeer hoe de cliënt de lichamelijke taken uitvoert.
Praat met de cliënt om er zeker van te zijn wat hij/zij zelf doet bij elke ADL-activiteit en ook
wat de soort en het niveau van hulp zijn die door anderen wordt gegeven.
Praat, indien mogelijk, met familie van de cliënt.
Weeg tenslotte alle antwoorden om tot een samenhangend beeld van het zelfdoen van de
cliënt bij elke episode op elk gebied te komen.

De IADL-items hebben dezelfde scoremogelijkheden als de ADL-items:










0. Zelfstandig - Geen hulp, gereedzetten of toezicht in de periode.
1. Alleen hulp bij gereedzetten nodig - Voorwerp 3+ keer binnen bereik geplaatst.
2. Toezicht - 3+ keer toezicht of aanwijzingen - OF- 1+ keer toezicht of aanwijzingen en 1-2
keer lichamelijke hulp.
3. Beperkte hulp - 3+ keer ondersteuning bij het manoeuvreren van ledematen - OFcombinatie van manoeuvreren van ledematen en 1-2 keer uitgebreidere hulp.
4. Uitgebreide hulp - 3+ keer gewichtsdragende ondersteuning door 1 persoon, waarbij zelf
nog meer dan 50% wordt gedaan.
5. Maximale hulp - 3+ keer gewichtdragende ondersteuning door 2+personen - OFgewichtsdragend bij meer dan 50% van activiteit.
6. Totale afhankelijkheid - Alle activiteiten worden altijd door anderen uitgevoerd.
8. Activiteit heeft zich niet voorgedaan - Gedurende de gehele periode.

Codeer het ADL-functioneren rekening houdend met alle situaties waarin de activiteit zich in de
LAATSTE 3 DAGEN heeft voorgedaan. Onderstaande figuur verduidelijkt de scoring.



Als de activiteit iedere keer op hetzelfde niveau wordt uitgevoerd, geef dan de ADL-score van
dat niveau.
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(1) Let op: voor 0=Zelfstandig, 6=Totale afhankelijkheid en 8=Activiteit kwam niet voor, is
dit de enige manier om zo te kunnen scoren; alles moet op deze niveaus zijn
uitgevoerd.
(2) Let op: deze regel is ook van toepassing zelfs wanneer er slechts één situatie
gedurende de drie dagen was wanneer bijvoorbeeld de cliënt zich slechts één keer
verplaatste tussen plekken op dezelfde verdieping (en de rest van de tijd in bed
bleef); dan is de score voor Zich Verplaatsen op die ene situatie gebaseerd.



Als de activiteit in 1 of meerdere situaties op niveau 6 maar andere keren minder afhankelijk
(0-5) wordt uitgevoerd, geef dan een ADL-score van 5.



Focus in de andere gevallen op de 3 meest afhankelijke situaties waarin de activiteit wordt
uitgevoerd (of op alle situaties waarin de activiteit minder dan 3 keer wordt uitgevoerd). Als
de meest afhankelijke situatie 1 is (dus enkel 0 of 1), geef dan een ADL-score van 1. Zo niet,
geef de minst afhankelijke score uit de reeks van 2 t.e.m. 5.

Figuur 6 Codering ADL-functioneren binnen de hiërarchische ADL-schaal

2.2.3

Eindresultaat

De hiërarchische ADL-schaal groepeert 4 items van het ADL-functioneren volgens (hiërarchische)
fasen namelijk vroegtijdig, medio en laattijdig ADL-functieverlies. ADL-functies die in een vroeg
stadium verminderen (bv. persoonlijke hygiëne) krijgen een minder hoge score dan ADL-functies die
langer behouden blijven (bv. eten). De schaal meet de mate van ADL-afhankelijkheid. Een hoge score
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geeft met grote zekerheid aan dat de cliënt meer hulpbehoevend is dan wanneer de score lager zou
zijn. De 7 niveaus van 0 tot 6 zijn:








2.3
2.3.1

0 = zelfstandig bij de 4 ADL-functies
1 = tenminste toezicht bij één ADL-functie (en minder dan beperkte hulp bij alle 4 ADLfuncties)
2 = beperkte hulp vereist bij 1 of meer van de 4 ADL-functies ( en minder dan uitgebreide
hulp bij alle 4 ADL-functies)
3 = tenminste uitgebreide hulp vereist bij de persoonlijke hygiëne en het toiletgebruik (en
minder dan uitgebreide hulp vereist bij het eten en het zich verplaatsen)
4 = uitgebreide hulp vereist bij het eten of het zich verplaatsen (geen totale afhankelijkheid
bij het eten en het zich verplaatsen)
5 = totale afhankelijkheid bij het eten en/of het zich verplaatsen
6 = totale afhankelijkheid bij de 4 ADL-functies
Cognitieve problemen
Items

We gebruiken de Cognitive Performance Scale 2 (CPS2), die bestaat uit de volgende vijf items:
1. Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming - Het nemen van beslissingen over
taken van het dagelijks leven - bv. wanneer opstaan of eten, welke kleren aantrekken, welke
activiteiten uitvoeren
2. Kortetermijn geheugen -Schijnt of blijkt zich na 5 minuten nog te herinneren
3. Procedureel geheugen - Kan (bijna) alle stappen vaneen reeks taken uitvoeren zonder
aanwijzingen
4. Uiting/zichzelf duidelijk maken - Inhoud van informatie uiten - verbaal en non-verbaal
5. Eten - Het eten en drinken (ongeacht vaardigheid) inclusief de opname van voeding op andere
manieren (bv. sondevoeding, totale parenterale voeding)
2.3.2

Codering

Elke vraag/item kent zijn eigen coderingsysteem.
1. Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming - Het nemen van beslissingen over taken
van het dagelijks leven - bv. wanneer opstaan of eten, welke kleren aantrekken, welke activiteiten
uitvoeren.
Dit item peilt naar het werkelijk presteren van de cliënt bij het nemen van besluiten over
alledaagse activiteiten. Voorbeelden van dagelijkse besluitvormingsactiviteiten zijn:

 Kiezen van kledingstukken.
 Weten wanneer men moet gaan eten.
 Gebruiken van omgevingsaanwijzingen om zich te organiseren en plannen te maken (bv.
klokken, kalenders, opgehangen aankondigingen van komende gebeurtenissen).
 Bij afwezigheid van aanwijzingen in de omgeving gericht bij anderen naar informatie
zoeken (niet steeds herhaald) om de dag te plannen.
 Gebruik maken van het bewust zijn van de eigen sterke punten en tekortkomingen om de
gebeurtenissen van de dag te reguleren (bv. om hulp vragen als dat nodig is).
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 Maken van de juiste beslissing over hoe naar de eetzaal te komen.
 De noodzaak herkennen een loophulpmiddel te gebruiken en het trouw te gebruiken.
Neem het cliëntdossier door. Raadpleeg en observeer de cliënt. Raadpleeg zorgverleners en waar
mogelijk en nodig familieleden. Het rondvragen moet duidelijk maken of de cliënt actief
beslissingen neemt en niet of het zorgteam denkt dat de cliënt ze kan nemen. Denk eraan dat de
bedoeling van dit item is om vast te leggen wat de cliënt doet (het presteren). Wanneer een
zorgteamlid besluitvormingsverantwoordelijkheid voor de taken van het alledaagse leven van de
cliënt wegneemt of de cliënt niet aan de besluitvorming deelneemt, moet er van worden
uitgegaan dat de besluitvorming van de cliënt gestoord is.
Vul het nummer in dat met het meest juiste antwoord overeenkomt.







0. Zelfstandig - Samenhangende, aanvaardbare en veilige beslissingen die een weerslag
zijn van de leefstijl, cultuur en waarden.
1. Gewijzigd zelfstandig - In vertrouwde situaties redelijke en veilige beslissingen, maar
enige moeite in nieuwe situaties.
2. Minimaal beperkt - In specifieke, terugkerende situaties worden slechte of onveilige
beslissingen genomen; dan zijn aanwijzingen of toezicht nodig.
3. Matig beperkt - Beslissingen zijn voortdurend slecht of onveilig; altijd aanwijzingen of
toezicht nodig.
4. Ernstig beperkt - Neemt zelden of nooit beslissingen.
5. Geen merkbaar bewustzijn, coma.

2. Kortetermijn geheugen -Schijnt of blijkt zich na 5 minuten nog te herinneren
De te verkiezen methode om het kortetermijngeheugen te beoordelen is de cliënt te vragen om
gedurende enkele minuten drie voorwerpen te onthouden (bv. boek, horloge, tafel). Vraag de
cliënt, nadat u de drie voorwerpen hebt genoemd, ze te herhalen (om er zeker van te zijn dat de
cliënt u heeft gehoord en begrepen). Ga dan over wat anders praten - wees niet stil, ga de kamer
niet uit. Vraag de cliënt vijf minuten later de naam van elk voorwerp te herhalen.
Een andere methode is de cliënt te vragen een recente gebeurtenis te beschrijven die u beiden
hebt meegemaakt en kans hebt te herinneren of de juistheid ervan vast te stellen. Vraag de cliënt
bijvoorbeeld het ontbijt te beschrijven of wanneer de laatste medicatie tegen pijn was ontvangen
(de herinnering van de cliënt kan worden bevestigd met informatie uit het cliëntdossier) of een
andere activiteit die zojuist is uitgevoerd. Vraag bij cliënten met beperkte communicatieve
vaardigheden de directe zorgverleners en familie over de toestand van het geheugen van de
cliënt.
Codeer 0 als er geen aanwijzingen zijn voor een geheugenprobleem. Codeer 1 als de cliënt moeite
heeft op één of op beide gebieden.
 0. Geen geheugenprobleem
 1. Geheugenprobleem
3. Procedureel geheugen - Kan (bijna) alle stappen van een reeks taken uitvoeren zonder
aanwijzingen
Vraag het zorgteam of een familielid of de cliënt in staat is een taak met een aantal subtaken uit te
voeren (bv. zich aankleden).
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De cliënt moet zich alle of de meeste van de stappen kunnen herinneren om een 0 te scoren. Als
de cliënt moeite blijkt te hebben met twee of meer stappen, codeer dan 1. Let op: Verwar
lichamelijke beperkingen niet met het cognitieve (on)vermogen om opeenvolgende activiteiten uit
te voeren.



0. Geen geheugenprobleem (0-1 stappen moeilijk)
1. Geheugenprobleem (2 of meer stappen moeilijk)

4. Uiting/zichzelf duidelijk maken - Inhoud van informatie uiten (verbaal en non-verbaal)
Het doel is om het vermogen van de cliënt om informatie-inhoud te communiceren, verbaal dan
wel non-verbaal, te documenteren. Dit betreft het uiten of communiceren van verzoeken,
behoeften, meningen, urgente problemen en sociale conversatie door praten, schrijven,
gebarentaal of een combinatie van deze (ook het gebruik van woordenbord of toetsenbord). Bij dit
item gaat het niet om verschillen in het begrijpen van taal, zoals bijvoorbeeld een Swahili
sprekende cliënt in een Belgische instelling.
Om dit item te scoren is het nodig om contact te maken met de cliënt. Observeer en luister naar
zijn/haar pogingen om met u te communiceren. Als de cliënt communicatiehulpmiddelen heeft,
moedig het gebruik daarvan aan. Observeer de omgang met anderen in verschillende settings (bv.
één-op-één, in groep) en in verschillende omstandigheden (bv. indien kalm en bij opwinding).
Informeer u bij de eerstverantwoordelijke ziekenverzorgende en andere directe zorgverleners, zo
mogelijk uit alle diensten, bij familie en logopedist (als die er is).
Vul het nummer in dat het best overeenkomt met het vermogen van de cliënt om zichzelf
gedurende de laatste drie dagen duidelijk te maken.






0. Wordt begrepen - Uit ideeën zonder moeite.
1. Wordt gewoonlijk begrepen - Moeite om woorden te vinden of gedachten af te
maken MAAR weinig of geen hulp nodig als voldoende tijd wordt gegeven.
2. Wordt vaak begrepen - Moeite om woorden te vinden of gedachten af te maken EN
gewoonlijk hulp nodig.
3. Wordt soms begrepen - Vermogen beperkt tot het kenbaar maken van concrete
verzoeken (bv. eten, drinken, slapen, toilet, pijn)
4. Wordt zelden of nooit begrepen - In het beste geval is het begrepen worden
beperkt tot een interpretatie door zorgverleners van hoogst individuele specifieke
geluiden of lichaamstaal (bv. het aangeven van pijn of de behoefte om naar het toilet
te gaan).

5. Eten -Het eten en drinken (ongeacht vaardigheid) inclusief de opname van voeding op andere
manieren (bv. sondevoeding, totale parenterale voeding)
Dit item wordt op dezelfde wijze gescoord als het item ‘eten’ bij de ADL (zie supra).
2.3.3

Eindresultaat

De CPS2 schaal blijkt in de residentiële zorg en de thuiszorg goed overeen te komen met de resultaten
van de Mini-Mental State Exam (Hartmaier e.a., 1995; Morris e.a., 1994). Het cognitief functioneren
wordt gerangschikt in 7 niveaus van 0 tot en met 6:
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2.4

0 = intact
1 = borderline (in de betekenis van: zo goed als) intact
2 = licht verstoord
3 = matig verstoord
4 = matig ernstig verstoord
5 = ernstig verstoord
6 = zeer ernstig verstoord
Psychische problemen

2.4.1

Items

We gebruiken vijf bestaande items uit sectie B1 van het interRAI Community Mental Health
instrument.
a. Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf - de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is
zichzelf te beschadigen, bracht zichzelf reeds schade toe of deed een poging, of anderen
toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor zichzelf vormt.
b. Vormt een bedreiging of gevaar voor anderen - de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is
anderen te beschadigen, bracht anderen reeds schade toe of deed een poging, of anderen
toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor anderen vormt.
c. Kan niet voor zichzelf zorgen door een geestelijke stoornis - het huidige gedrag van de cliënt
wijst op een gebrek aan bekwaamheid om voor zichzelf te zorgen, waardoor de cliënt zichzelf
wellicht schade zal toebrengen.
d. Heeft een verslavingsprobleem - er is sprake van middelengebruik of –misbruik (bv. alcohol
of drugs) of verslaving aan bepaalde gewoonten (bv. gokverslaving, koopverslaving).
e. Vertoont specifieke psychiatrische symptomen - de cliënt vertoont symptomen zoals
depressiviteit, hallucinaties, waanideeën, neveneffecten van geneesmiddelen, enz. Gebruik
deze categorie om cliënten te beschrijven die algemene geestelijke gezondheidszorgen nodig
hebben.
2.4.2

Codering

Raadpleeg de cliënt, familie of verwijzingsbron. Codeer alle problemen. Bijvoorbeeld: het kan zijn dat
een cliënt die ten gevolge van een kennelijk opzettelijke overdosis drugs recent is opgenomen, ook
een alcoholprobleem heeft. Twee problemen moeten dan als ‘1’ worden gecodeerd: a) vormt een
bedreiging of gevaar voor zichzelf, en d) heeft een verslavingsprobleem.


2.4.3

0. Nee
1. Ja
Eindresultaat

Omdat dit geen bestaande schaal is, zijn er ook geen eindscores voorzien.
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2.5

Gedragsproblemen

2.5.1

Items

We gebruiken de items van sectie E3 uit de interRAI Home Care.
a) Ronddolen - Doelloos ronddolen, zich schijnbaar niet bewust van behoeften of veiligheid.
Een ronddolende cliënt lijkt geen besef te hebben van lichamelijke behoeften of veiligheid.
Ronddolen moet onderscheiden worden van doelgericht voortbewegen (bv. iemand die
honger heeft en de afdeling afloopt op zoek naar voedsel). Ronddolen kan zich
manifesteren bij lopen of in een rolstoel. Op en neer lopen is niet hetzelfde als ronddolen.
b) Verbaal geweld - bv. bedreigde anderen, schreeuwde of vloekte tegen hen.
c) Lichamelijk geweld - bv. sloeg, duwde, krabde, viel seksueel lastig.
d) Sociaal ongepast of storend gedrag- bv. maakte storende geluiden, lawaai, gilde,
smeerde/gooide met eten/feces, hamsterde, snuffelde in andermans spullen.
e) Ongepast openbaar seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden. Seksueel gedrag
moet alleen als ongepast worden beschouwd als het niet in overeenstemming is met de
gebruikelijke sociale normen (bv. zich opzettelijk ontbloten, in het openbaar of in een
kamer waar anderen bij zijn masturberen, onaanvaardbare seksuele of obscene gebaren
maken). Het gaat hier niet om seksuele activiteit die privé wordt gedaan (alleen of tussen
toestemmende volwassenen). In het geval van zich uitkleden moet u de aan- of
afwezigheid en frequentie daarvan coderen, niet de bedoeling. Codeer dit item
bijvoorbeeld als “1” of hoger als een cliënt zegt zich in het openbaar te moeten uitkleden
omdat er geen plaatsen beschikbaar waren waar hij/zij zich kon afzonderen.
f)

2.5.2

Verzet zich tegen zorg - bv. geneesmiddelen/injecties, hulp bij ADL of eten. Deze categorie
omvat niet gevallen waarin cliënt een weloverwogen keuze heeft gemaakt om bepaalde
zorg niet te willen ontvangen (bv., de cliënt heeft zijn/haar recht uitgeoefend om een
behandeling te weigeren en reageert negatief als anderen de behandeling proberen door
te zetten). Tekenen van verzet kunnen verbaal of lichamelijk zijn (bv. verbaal weigeren van
zorg, de zorgverlener wegduwen, krabben).
Codering

Via deze items gaat men de aanwezigheid en frequentie van de in de laatste 3 dagen of daarvoor
geobserveerde specifieke gedragsindicatoren, ongeacht de veronderstelde oorzaak van de indicator
vaststellen. Dit is vooral gericht op gedrag dat last veroorzaakt en/of mogelijk schade berokkent aan
de cliënt of last veroorzaakt of storend is voor anderen met wie de cliënt samenwoont.
Het vaststellen en documenteren van de gedragssymptomen van de cliënt verschaft een basis voor
nadere evaluatie, zorgplanning en het geven van eenduidige, goede zorg die erop is gericht om de
ernst en de frequentie van de gedragssymptomen te verminderen.
Om de items te scoren moet men de gedragssymptomen op een objectieve manier bekijken. Het
coderen van de items richt zich op de daden van de cliënt, niet op de bedoeling achter de daden. Het is
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vaak moeilijk om de achterliggende betekenis van een bepaald gedragssymptoom te achterhalen. Het
is daarom belangrijk om de beoordeling te beginnen met het vastleggen van de aanwezigheid en de
frequentie van gedragssymptomen. Dat anderen aan het gedrag gewend zijn geraakt en de
vermoedelijke bedoeling van de cliënt minimaliseren (“Hij wil niet echt iemand pijn doen, hij is alleen
maar bang.”) is voor deze codering niet relevant. Bepaal als basis voor het coderen van deze items of
de cliënt het gedragssymptoom al dan niet vertoont.
Observeer de cliënt gedurende uw beoordeling. Observeer in het bijzonder hoe hij/zij reageert op de
pogingen van anderen om aan zijn/haar hulpbehoeften te voldoen. Raadpleeg familieleden en directe
zorgverleners uit alle shifts. Het is mogelijk dat een gedragssymptoom aanwezig is, maar door de
beoordelaar niet wordt waargenomen omdat het symptoom zich tijdens een andere shift vertoont.
Het is vooral belangrijk om informatie te verkrijgen van alle andere verpleegkundigen en andere leden
van het zorgteam (bv. maatschappelijk werkers, psychologen) die ook contact met de cliënt hebben.
Wees ook bedacht op de mogelijkheid dat anderen er misschien niet aan denken een
gedragssymptoom te melden als het op de afdeling standaardgedrag is (bv. zorgverleners zijn gewend
aan ronddolen, luidruchtigheid of verbaal geweld). Richt de aandacht op het feitelijk gedrag van de
cliënt gedurende de laatste 3 dagen. Het kan ook nuttig zijn om de informatie in het cliëntdossier
opnieuw te bekijken.
Codeer de aanwezigheid van elk gedragssymptoom gedurende de laatste 3 dagen, ongeacht wat u
over de onderliggende oorzaak van het gedrag denkt. Codeer zowel de aanwezigheid van het gedrag
als het aantal dagen waarop het gedrag werd vertoond, ongeacht hoe vaak dat per dag was. Gebruik
daarvoor de volgende codes:




2.5.3

0. Niet aanwezig
1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op: gebruik deze code alleen als
u weet dat het gedrag aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd
waargenomen.
2. Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond
3. Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond
Eindresultaat

Omdat dit geen bestaande schaal is, zijn er ook geen eindscores voorzien.

3

Totaalscore en afkappunt

De BelRAI Screener heeft regels nodig om te bepalen vanaf welke score cliënten (1) een volledige
BelRAI-beoordeling nodig hebben is en (2) recht hebben op de zorgverzekering. De expertengroep
heeft op papier een voorstel uitgewerkt dat in dit onderzoek empirisch wordt afgetoetst.
Het voorstel gaat uit van een maximale score van 30, waarbij elk van de vijf modules even zwaar
doorweegt. Dit wil dus zeggen, vijf blokken, van telkens maximaal 6 punten. Indien het antwoord op
de premodule ‘nee’ is, en de elaboratiemodule niet openklapt, dan bedraagt de score voor die module
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0. Onderstaande tabel verduidelijkt de weegfactoren27 van de verschillende modules binnen de BelRAI
Screener.
Tabel 6

Voorgestelde berekening totaalscore BelRAI Screener
module

oorspronkelijke score

bewerking

herwerkte
maximale score

1 IADL

0 - 96

8 items met score 0-6, zowel voor
uitvoering als mogelijkheden

gedeeld door 16

6

2 ADL

0-6

Hiërarchische ADL-schaal

/

6

3 cognitieve problemen

0-6

Cognitieve Performantie Schaal 2

/

6

4 psychische problemen

0-5

5 items met score 0 of 1

vermenigvuldigen
met 1,2

6

5 gedragsproblemen

0 -18

6 items met score 0-3

gedeeld door 3

6
totaalscore van
0-30

De experten opteren voor hetzelfde afkappunt zowel voor het bepalen van de nood aan een volledige
BelRAI-beoordeling als voor het recht op de zorgverzekering. Het voorstel is om de cut-off te
berekenen zoals bij de BEL-profielschaal. Daar is het afkappunt een score vanaf 35 op een maximum
van 75 of 8128. Voor de BelRAI Screener komt dit percentage neer op een score van 13 of 14 op een
maximum van 30.
Om te vermijden dat cliënten die enkel (ernstige) lichamelijke problemen hebben uit de boot zouden
vallen, stelt de expertengroep voor om zij die geen 13/30 halen, maar wel 6/12 halen bij IADL en ADL,
ook recht hebben op de zorgverzekering.
De expertengroep wil zeker zijn dat de cut-off voor het opmaken van een volledige BelRAI-beoordeling
voldoende hoog ligt. Naast een totaalscore van minstens 13/30, is daarom een score van minstens
9/18 nodig op de modules cognitie, psychische problemen en gedragsproblemen. De ervaring leert
immers dat een volledig assessment en multidisciplinair overleg vooral nodig zijn wanneer ook nietfysieke problemen de zorg complexer maken.

27

Ter vergelijking, in de BEL-schaal is er geen weegfactor voor de vier blokken (lichamelijke ADL, huishoudelijke

ADL, sociale ADL en geestelijke gezondheid). Daardoor wegen de blokken met meer items zwaarder door. Zo vinden de
experten dat psychische stoornissen momenteel iets te zwaar doorwegen in vergelijking met lichamelijke problemen.
Het blok geestelijke gezondheid bevat immers 8 items tegenover 6 items rond lichamelijke ADL.
28

Maximum is enkel 81 als er kinderen jonger dan 18 inwonen en deel uitmaken van het gezin.
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Wat zit er niet in de BelRAI Screener? Contextvragen voor de thusizorg. De vragen/items waar
de stuurgroep/expertengroep aan dacht bij het opstellen van het instrument staan hieronder.
Indien er op één premodule ‘JA’ wordt geantwoord, kan ook de elaboratiemodule
‘contextvragen’ geopend worden. Deze module wordt ingevuld op vrijwillige basis en telt niet
mee voor de berekening voor ‘recht op de zorgverzekering’.
Er is gekozen om deze contextvragen niet mee te nemen in de test. Internationaal werkt interRAI
aan de module ‘social care’ voor de thuiszorg. Er is gekozen daar op te wachten aangezien er
geen consensus was over de contextvragen en gelet op de voorkeur om internationaal aan te
sluiten.
a)

b)

c)

d)

e)
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Veiligheid van de woning: Is het risico op vallen door de woning voor de cliënt in kwestie minimaal? –
tapijten zijn voorzien van antisliplaag, voldoende verlichting, stevige leuningen (vb. aan trap), voldoende
ruimte, propere en vrije grond/trap, aangepast schoeisel
 Voorbeeld scoren

0: woning is helemaal veilig

1: woning is niet volledig veilig, maar kleine aanpassingen volstaan

2: woning is niet veilig, aanpassingen zijn noodzakelijk maar mogelijk

3: woning is onveilig voor de cliënt zijn gezondheidstoestand, aanpassingen zijn onmogelijk
Aangepastheid van de woning: Woont de cliënt in een woning aangepast aan zijn veranderde
gezondheidstoestand? – kan cliënt nog trappen doen?; is wc/telefoon/… goed bereikbaar?; Kan cliënt
comfortabel naar zijn bed?; Kan cliënt aan elektriciteit/verwarming/water/…?
 voorbeeld scoren

0: woning is volledig aangepast aan de gezondheidstoestand van de cliënt

1: woning moet minimaal aangepast worden (telefoon/bed/… verplaatsen)

2: woning moet veel aangepast worden (kleine of grote verbouwingswerken)

3: woning is onaangepast en kan niet meer aangepast worden
Afstand tot winkels/dokter/…: Is de geografische ligging van de woning realistisch voor de cliënt?- kan cliënt
zelfstandig naar bakker, huisarts, winkel, …
 voorbeeld scoren

0: cliënt kan volledig zelfstandig naar de basisvoorzieningen en terug

1: cliënt heeft hulp nodig in het transport om naar de basisvoorzieningen te gaan en terug

2: cliënt heeft hulp nodig voor het hele traject (transport + hulp in de basisvoorzieningen)

3:?
Is er voldoende mantelzorg aanwezig?
 voorbeeld scoren

0: cliënt heeft voldoende mantelzorg

1: er is mantelzorg aanwezig, maar deze moet ondersteund worden en met ondersteuning
lukt het

2: er is mantelzorg aanwezig, maar onvoldoende, zelfs met ondersteuning

3: er is geen mantelzorg aanwezig
Heeft de cliënt hulp nodig bij een persoon te laste?- volwassene / kind; financieel / niet financieel;…
voorbeeld scoren

0: heeft niemand ten laste

1: cliënt heeft persoon ten laste, maar heeft hierbij geen hulp nodig

2: cliënt heeft persoon ten laste en heeft hierbij ondersteuning nodig

3: cliënt heeft persoon ten laste en kan deze geen hulp meer bieden
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4

Beschikbaar ondersteunend materiaal rond BelRAI Screener

Onderstaande tabel vat samen welk materiaal er beschikbaar is over de BelRAI Screener. Een hyperlink
verwijst u waar mogelijk door naar het Nederlands of Frans. Aan de Duitse vertaling wordt gewerkt.
Tabel 7

Beschikbaar materiaal BelRAI Screener in de drie landstalen

instrument op papier
instrument op webapplicatie
wiki-ondersteuning
opleiding
integratie in Pyxicare

Nederlands

Frans

als PDF

als PDF

inloggen via eHealth

inloggen via eHealth

zie wiki

zie wiki

als powerpoint

als powerpoint

ja

ja

Duits

vertaling is bezig

Het instrument BelRAI Screener29 is digitaal als PDF beschikbaar. Zorgverleners kunnen dit formulier
gebruiken om eerst op papier te scoren en nadien de gegevens op de webapplicatie in te voeren.
Misschien dat zorgverleners in de toekomst altijd op de laptop of tablet de cliënt, bewoner of patiënt
zullen inschalen, maar vandaag zijn we zeker nog niet zo ver. Het papieren instrument is één A4 lang,
voor- en achterkant bedrukt. De papieren versie komt ‘drukker’ over dan de webapplicatie, aangezien
alle items van alle modules getoond worden. Op de webapplicatie zal de zorgverlener enkel die items
te zien krijgen die moeten gescoord worden.
Door in te loggen op de BelRAI-webapplicatie kan de BelRAI Screener opgestart worden. Dit verloopt
niet via het tabblad ‘beoordelingen’, maar rechtstreeks via de detailpagina van de cliënt. De BelRAI
Screener kan monodisciplinair worden ingevuld. De wiki-ondersteuning is geïntegreerd in de
webapplicatie. Indien een zorgverlener meer informatie wenst over een bepaald item, dan is deze via
een blauwe informatieknop beschikbaar. Deze wiki bevat informatie over definities, de procedure bij
het coderen, de mogelijke antwoordcategorieën en voorbeelden. Hieronder ziet u de toegang
geïllustreerd, links via de wiki-website en rechts via de BelRAI-webapplicatie.
Figuur 7 Illustratie ondersteuning via de wiki-website (links) en via de BelRAI-webapplicatie (rechts)

29

Bijlage 1 toont de papieren versie van het instrument BelRAI Screener.
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Voor de zorgverleners is via PowerPoint een opleiding ontwikkeld. Deze bestaat uit een theoretisch en
een praktisch luik. Het theoretisch deel bevat uitleg (1) over BelRAI, (2) over de BelRAI Screener, (3)
over de aanleiding tot de BelRAI Screener en (4) de onderzoeksopzet. In het praktisch luik wordt
geïllustreerd welke stappen nodig zijn op de BelRAI-webapplicatie door te oefenen op de testsite.
De BelRAI Screener is door Pyxima geïntegreerd binnen Pyxicare30. Dit is een platform om
zorgevaluaties mobiel uit te voeren op een tabletcomputer. Deze mobiele zorgevaluatie heeft enkele
voordelen. Er is namelijk geen constante internetverbinding nodig. De registratie kan met een tablet
dichter bij de cliënt gebeuren. De registratie van gegevens is gebruiksvriendelijker, mede dankzij een
visueel aantrekkelijke interface en voorstelling van de items.

5

Vergelijking BelRAI Screener, BEL-foto en Katz-schaal

Onderstaande tabel vat als hulpmiddel de belangrijkste verschillen tussen de BelRAI Screener, BEL-foto
en Katz-schaal instrumenten samen. In essentie doen alle 3 de instrumenten echter hetzelfde,
namelijk de zorgafhankelijkheid van een zorgvrager inschalen.
Tabel 8

Vergelijking van de BelRAI Screener, de BEL-foto en de Katz-schaal
BelRAI Screener

Inhoud

Vijf modules
1. IADL
2. ADL
3. Cognitieve problemen
4. Psychische problemen
5. Gedragsproblemen

BEL-foto
Vier blokken
1. Huishoudelijke ADL
2. Lichamelijke ADL
3. Sociale ADL
4. Geestelijke gezondheid
In totaal 27 items

Katz-schaal
Zes ADL-items
1. Zich wassen
2. Zich kleden
3. Transfers en verplaatsingen
4. Toiletbezoek
5. Continentie
6. Eten

In totaal 27 items
ENKEL in de residentiële zorg,
bijkomende inschaling van
1. Oriëntatie in de tijd
2. Oriëntatie in de ruimte
Scoring

variabel

4-puntenschaal

4-puntenschaal

Sinds wanneer gebruikt

Niet in gebruik

Gefaseerd ingevoegd vanaf 2001

In gebruik sinds 1982,
meermaals upgedate

Berekening
eindresultaat

Algoritme, nog te bepalen

Een somscore

Een forfait

Niveau

Vrije keuze gemeenschappen

Vlaams

Federaal

Sector gebruik

Uniforme toegangspoort

Enkel gezinszorg

Enkel verpleegkundigen

Primaire doelstelling

Bepalen wie een volledige BelRAIbeoordeling nodig heeft
Tenlasteneming Vlaamse
Zorgverzekering

Tenlasteneming Vlaamse
Zorgverzekering
Financiering gezinszorg

Financiering thuisverpleging
en RVT’s / ROB’s

30

56

Voor meer informatie over Pyxicare, zie http://pyxima.net/pyxicare/index.html

Hoofdstuk 3
Opzet van het onderzoek naar de BelRAI Screener

In dit hoofdstuk verduidelijken we de onderzoeksopzet. Eerst lijsten we de onderzoeksvragen op
vanuit de stuurgroep. Vervolgens bespreken we de gehanteerde onderzoeksmethode om deze vragen
te beantwoorden. In punt drie hebben we het over de rekrutering van de organisaties, die op hun
beurt respondenten includeerden. Daarna komt de opleiding BelRAI Screener aan bod. Ten slotte
eindigen we met een sterktezwakte-analyse waarin we dit onderzoeksopzet kritisch tegen het licht
houden.

1

Onderzoeksvragen

We lijsten hieronder de onderzoeksvragen op en lichten deze kort toe.
1. Is de BelRAI-screener een goed instrument voor screening in de thuiszorg en de
rusthuizen/woonzorgcentra? Volstaan de premodule en elaboratiemodules inhoudelijk om de
zorgzwaarte en complexiteit van de zorg te bevragen en vast te stellen?
De BelRAI Screener is in overleg ontwikkeld. Dit nieuwe instrument moet in de dagelijkse zorg getest
worden. Het empirisch onderzoek vergelijkt voor eenzelfde cliënt de scores op de BelRAI Screener, de
Katz-schaal en de BEL-profielschaal.
2. Welke cut-off score bepaalt dat een volledig BelRAI-assessment nodig is in elk van deze
sectoren?
De expertengroep heeft bij de ontwikkeling van de BelRAI Screener ook een berekeningswijze en
afkappunt voorgesteld. Deze norm wordt empirisch afgetoetst. Dit moet verduidelijken hoeveel
cliënten in de praktijk een volledige BelRAI-beoordeling nodig zouden hebben.
3. Hoe lang duurt het om de premodule en de elaboratiemodules in te vullen?
De opdrachtgevers vragen een indicatie van de tijdsinvestering bij het invullen van de BelRAI Screener.
Er gebeurt geen tijdsregistratie. De vraag is daarom of het invullen van de BelRAI Screener
aanvaardbaar is voor de sector.
4. Hoe verhoudt zich de eindscore op de Katz-schaal ten opzichte van de eindscore op de
elaboratiesmodules voor eenzelfde persoon?
We vergelijken de categorie van zorgenbehoevendheid uit de Katz-schaal met de totaalscore op de
BelRAI Screener.
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5. Hoe verhoudt zich de eindscore op de BEL-profielschaal ten opzichte van de eindscore op de
elaboratiemodules voor eenzelfde persoon?
We vergelijken de scores op de BEL-profielschaal met de scores op de BelRAI Screener.
6. Welke cut-off score bepaalt of iemand in aanmerking komt voor de zorgverzekering?
De expertengroep stelde voor om de cut-off te berekenen zoals bij de BEL-profielschaal, waar een
score vanaf 35 punten recht geeft op de zorgverzekering. Voor de BelRAI Screener wordt deze cut-off
empirisch afgetoetst.

2

Onderzoeksmethode

Om empirisch te testen of de BelRAI Screener inhoudelijk volstaat om de zorgzwaarte te meten, gaan
we bij eenzelfde cliënt éénmalig, gelijktijdig en elektronisch drie instrumenten scoren via de BelRAIwebapplicatie. Zo vergelijken we de scores op (1) de BelRAI Screener, (2) de Katz-schaal en (3) de BELprofielschaal. De instrumenten worden gelijktijdig, op dezelfde dag, afgenomen. Zo vermijden we dat
maanden oude Katz-forfaits of BEL-foto’s van de cliënt vergeleken worden met de score op de BelRAI
Screener.
De populatie omvat cliënten waarbij de BEL-schaal wordt afgenomen, patiënten die gebruik maken
van thuisverpleging en bewoners van woonzorgcentra en rusthuizen. Dit onderzoek maakt geen
gebruik van een aselecte steekproef. We vertrekken dus niet van een lijst met alle leden van de te
onderzoeken populatie. Het doel van deze studie is niet om op basis van een representatieve
steekproef uitspraken te doen over de populatie. De focus ligt op het vergelijken van de scores op de
drie instrumenten bij diverse zorgprofielen.
Daarom mogen personen met alle mogelijke zorgprofielen geïncludeerd worden (fysieke beperkingen,
psychische problematiek, meervoudige zorgnoden…). Zowel bestaande als nieuwe cliënten, patiënten
of bewoners mogen deelnemen. De enige vereiste is dat de respondent vrijwillig toestemming
verleent om aan het onderzoek mee te werken via een informed consent rond BelRAI.
Wij rekruteren zorgorganisaties, die op hun beurt respondenten includeren. Voor de thuiszorgdiensten
in Vlaanderen streven we naar 1000 ingeschaalde respondenten. In het kader van de
onderzoeksvragen rond de Vlaamse zorgverzekering mogen ook cliënten jonger dan 65 jaar
deelnemen. Onderstaande tabel uit het jaarverslag 2012 van het Vlaams Zorgfonds geeft aan dat
ongeveer 1/4de van de rechthebbenden op de mantel- en thuiszorgpremie jonger is dan 65 jaar. Voor
de residentiële zorg in Vlaanderen streven we naar 250 respondenten. Hier is er ook geen
leeftijdsvereiste, maar in werkelijkheid is meer dan 95% van bewoners ouder dan 65 jaar. De min 18jarigen worden niet opgenomen in de steekproef van dit onderzoek.
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Tabel 9

Aantal lopende dossiers Vlaamse Zorgverzekering in 2012, per leeftijdscategorie, uitgesplitst naar
zorgvorm

Bron: Vlaams Zorgfonds, jaarverslag 2012, p.12

Organisaties die deelnemen aan het onderzoek krijgen een opleiding. Zorgverleners krijgen informatie
over het onderzoek vanuit een theoretisch en een praktisch luik. Het theoretisch deel bevat uitleg (1)
over BelRAI, (2) over de BelRAI Screener, (3) over de aanleiding tot de BelRAI Screener en (4) de
onderzoeksopzet. In het praktisch luik wordt geïllustreerd welke stappen nodig zijn op de BelRAIwebapplicatie door te oefenen op de testsite.
Naast de kwantitatieve gegevensverzameling, verzamelen we ook kwalitatieve input om de
onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit is de feedback van individuele zorgverleners en organisaties
over het instrument BelRAI Screener en de werking op BelRAI-webapplicatie.

3

Rekrutering organisaties

We verduidelijken op welke manier en via welke kanalen organisaties voor dit onderzoek gerekruteerd
zijn. In Vlaanderen werd het rekruteren van organisaties vergemakkelijkt door het reeds gecreëerde
draagvlak vanuit de ontwikkeling van het instrument in 2011 en 2012.
De uiteindelijke inclusie van respondenten werd afgezwakt door de discontinuïteit van het onderzoek.
Er zat ongeveer 5 maand tussen de opleiding en de mogelijkheid om op de BelRAI-webapplicatie
cliënten in te schalen vanaf maart 2014. Het aantal effectief ingeschaalde cliënten is daardoor kleiner
dan vooraf ingeschat. Dit is te verklaren door (1) personeelswissels binnen organisaties, (2)
organisaties waarvoor de gewijzigde timing van gegevensverzameling niet goed uitkwam en (3)
zorgverleners die alsnog niet konden inloggen op de BelRAI-productiesite.
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3.1

Thuiszorgdiensten

Midden 2013 werd in Vlaanderen een document rondgestuurd naar thuiszorgorganisaties om zich
kandidaat te stellen. Daarin werd de opzet van het onderzoek BelRAI Screener verduidelijkt en
gevraagd om zich voor de test kandidaat te stellen. Als voorwaarde werd verwacht dat de organisatie
per deelnemende indicatiesteller 20 cliënten op 3 maanden, of 6 à 7 per maand, kan inschalen.
Idealiter hebben organisaties reeds ervaring met BelRAI, maar dit is geen inclusiecriterium.
De uitnodiging werd verspreid via de volgende kanalen:





3.2

mailinglijst organisaties betrokken bij voortraject ‘BelRAI Vlaanderen’
nieuwsbrief Vereniging Van de Diensten Gezinszorg
nieuwsbrief Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
nieuwsbrief Vlaamse Ouderenraad
mailinglijst contactpersonen Protocol 3 projecten
Woonzorgcentra

In vergelijking met de thuiszorgdiensten was het moeilijker om woonzorgcentra te rekruteren. De
BelRAI Screener is niet ontwikkeld voor zwaar zorgbehoevende bewoners die al enige tijd in een
woonzorgcentrum verblijven. De BelRAI Screener zal meestal in een vroeger stadium van het
zorgtraject gepositioneerd worden, bijvoorbeeld in de thuiszorg, in de dagopvang, in een centrum voor
kortverblijf of bij intake in een woonzorgcentrum.
Voor de woonzorgcentra werd een gelijkaardig document rondgestuurd met de uitnodiging om zich
kandidaat te stellen. Er werd gevraagd dat organisaties 30 cliënten op 3 maanden, of 10 cliënten per
maand, konden leveren voor het project. Ook hier is ervaring met BelRAI geen vereiste. De uitnodiging
tot kandidaatstelling werd verspreid via de volgende kanalen:





4

nieuwsbrief Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
nieuwsbrief Vlaamse Ouderenraad
lijst contactpersonen Protocol 3 projecten
Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg

Opleiding voor deelnemende zorgverleners

Opleiding is een kernonderdeel bij het implementeren van een nieuwe informatietechnologie zoals
BelRAI. Zowel de inhoud van de opleiding als de strategie bij het uitrollen van de opleidingen bestaat
uit meerdere facetten (Carpenter & Hirdes, 2013, p.121).
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Inhoudelijk draait het niet alleen om het technisch invullen van een BelRAI-beoordeling, maar
bijvoorbeeld ook om het interpreteren en gebruiken van de resultaten in het
beslissingsproces, de cultuuromslag naar CGA’s, het multidisciplinair inschalen van een cliënt,
etc.
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De opleidingsstrategie is idealiter multidimensioneel (hands-on, theorie, studiedag, …),
dynamisch (in functie van de kennis en leernoden) en voortdurend (in functie van nieuwe
toepassingen, personeelsverloop, …).

Intuïtief is het logisch dat een goede opleiding er voor zorgt dat zorgverleners met BelRAI aan de slag
willen gaan. Dit is ook wetenschappelijk aangetoond (Vanneste e.a., 2013, p.9). De opleidingen waren
vrij kort, van 2 uur tot een halve dag. Ter vergelijking, voor de protocol 3 projecten zijn er twee
volledige dagen opleiding voorzien, met daarna nog een terugkomdag. BelRAI Screener is wel
eenvoudiger, want het is geen multidisciplinaire beoordeling (geen beoordelingsverantwoordelijke,
niet 3 dagen wachten om invullen van gegevens af te sluiten, geen CAP’s om te bespreken, …). Toch
blijft het spanningsveld groot tussen de tijd die organisaties willen/kunnen vrijmaken om vrijblijvend
aan projecten deel te nemen en de tijd die nodig is om BelRAI aan te leren.
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. Het theoretisch deel bevat uitleg (1)
over BelRAI, (2) over de BelRAI Screener, (3) over de aanleiding tot de BelRAI Screener en (4) de
onderzoeksopzet. In het praktisch luik wordt geïllustreerd welke stappen nodig zijn op de BelRAIwebapplicatie door te oefenen op de testsite. De opleidingsmap bestaat uit:





print powerpoint opleiding
instrumenten BelRAI Screener, BEL-foto en Katz-schaal op papier
officiële richtlijnen scoring BEL-foto en Katz-schaal
informatienota BelRAI met informed consent

In Leuven en Brussel zijn er in totaal negen Nederlandstalige opleidingsessies geweest op 26
september, op 1, 3, 9, 15, 16, 23 oktober 2013 en op 15 en 17 april 2014.
Er was een delicaat evenwicht tussen vrijwillig engagement vanuit organisatie en directies en de
tijdsinvestering die men kon verantwoorden. Opleidingen duurden maximaal een halve dag. Dat is te
weinig om zorgverleners die nog geen ervaring met BelRAI hebben zowel de theoretische achtergrond
als de praktische werking op de webapplicatie te laten absorberen. In het kader van dit onderzoek
hebben we voor een zeer pragmatisch insteek van de opleiding gekozen. De focus lag op de items en
modules van de BelRAI Screener. Deze zijn allemaal, snel, overlopen met voorbeelden. Er was daarna
ruimte voor het oefenen op de testsite van BelRAI. De mate waarin de nuances van de BELprofielschaal en de Katz-schaal goed zijn uitgelegd is niet gegarandeerd. Normaal krijgen zorgverleners
daar een ganse dag opleiding over. We zijn ingegaan op de belangrijkste aspecten voor de scoring van
de Katz-schaal en de BEL-profielschaal. Er is verwezen naar de uitgeschreven richtlijnen.

5

Sterktezwakte analyse onderzoeksopzet

We proberen dit onderzoeksopzet via een sterktezwakte-analyse kritisch tegen het licht houden.
Onderstaande figuur vat dit samen.
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Figuur 8 SWOT- analyse onderzoeksopzet BelRAI Screener

De sterkte van dit onderzoeksopzet is de ‘real life’ test van de BelRAI Screener door zorgverleners op
de BelRAI-webapplicatie. Het is geen experimenteel onderzoek bij fictieve cliënten. Het is niet louter
op pen en papier. De gelijktijdige inschaling van instrumenten verzekert dat we geen appelen en peren
vergelijken. Een vergelijking van drie instrumenten, de BelRAI Screener, de Katz-schaal en de BELprofielschaal, is interessant om de zin en onzin van inschalingen en indelingen te evalueren.
De grootste zwakte in dit onderzoek is het ontbreken van continuïteit. De discontinuïteit is zeker in
Vlaanderen een hindernis geweest aangezien er 5 maanden zat tussen de opleiding en het moment
dat zorgverleners daadwerkelijk aan de slag konden op de webapplicatie. Dit heeft een negatieve
invloed, zowel op de motivatie van de deelnemers als op het aantal ingeschaalde respondenten. In
Wallonië was de discontinuïteit minder een probleem aangezien we daar nog niet gestart waren met
opleidingen. Daar was het draagvlak voor de BelRAI Screener wel minder groot dan in Vlaanderen, wat
logisch is gegeven het voortraject van meer dan een jaar in Vlaanderen. De inclusie van cliënten was
niet mogelijk in functie van een afgelijnd steekproefkader, aangezien organisaties vrijwillig
meewerkten aan dit onderzoek. De organisaties includeerden zelf cliënten voor het onderzoek zonder
systematische steekproeftrekking. Het uitgangspunt was om alle zorgprofielen te includeren, maar dit
kunnen we enkel post-hoc evalueren. We weten niet of en hoe de willekeurige selectie van
respondenten systematische vertekeningen met zich mee brengt.
De onderzoeksopzet BelRAI Screener biedt de mogelijkheid om de discussie over afkappunten
cijfermatig te onderbouwen. Zowel voor het doorverwijzen naar een volledige BelRAI-beoordeling, als
voor het recht op Vlaamse zorgverzekering kunnen de verzamelde gegevens toekomstige
beleidsbeslissingen mee onderbouwen. De gegevens kunnen mogelijks de discussie over de integratie
van inschalingsinstrumenten KATZ-schaal en BEL-foto onderbouwen. Dankzij de feedback van
zorgverleners kunnen we zowel inhoudelijk als technisch het instrument BelRAI Screener verbeteren.
Dit onderzoek is een aanzet voor de discussie en het gebruik van BelRAI in de thuiszorg.
De bedreigingen bestaan in hoofdzaak uit problemen met BelRAI-webapplicatie (niet kunnen inloggen,
trage webapplicatie, er uit worden gesmeten). Dit brengt motivatie van de zorgverleners en het aantal
inschalingen naar beneden.
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De resultaten zijn opgesplitst in twee delen, namelijk een kwantitatief en een kwalitatief luik.

1

Kwantitatieve resultaten

De verzamelde data over de BelRAI Screener, de Katz-schaal en de BEL-profielschaal zijn
geanonimiseerd geëxporteerd vanuit de BelRAI-webapplicatie en daarna geanalyseerd. Inschalingen
op papier zijn manueel toegevoegd. We splitsen de rapportering van de cijfergegevens op:



Eerst beschrijven we de gerealiseerde respons.
Daarna beschrijven we het zorgprofiel van de respondenten volgens de BEL-foto, de Katzschaal en de BelRAI Screener.



In punt 3 staan we stil bij de representativiteit van deze steekproef.



In punt 4 en 5 vergelijken we de score op de BelRAI Screener met de score op de BELprofielschaal en de KATZ-schaal.



Ten slotte bepalen we welke afkappunten bij de BelRAI Screener geschikt zijn om
(1) de tenlasteneming voor de zorgverzekering te bepalen en
(2) de nood aan een volledige BelRAI-beoordeling op te starten.

De essentie van dit onderzoek is de vergelijking van de instrumenten in relatieve zin. Dit onderzoek
vertrekt niet van een representatieve steekproef en doet dus geen uitspraken over het zorgprofiel in
absolute zin.

1.1

Beschrijving respons

In totaal zijn er door Vlaamse organisaties 1353 personen ingeschaald, waarbij de BelRAI Screener
(N=1353), de BEL-foto (N=1118), de Katz-schaal thuiszorg (N=947) of de Katz-schaal residentieel
(N=577) zijn aangemaakt. Voor 238 respondenten is zowel de Katz-schaal thuiszorg als Katz-schaal
residentieel ingevuld. Onderstaande tabel geeft weer dat niet alle aangemaakte instrumenten volledig
zijn ingevuld.
Tabel 10 Overzicht respons per instrument

BelRAI Screener
BEL-foto
Katz-schaal thuiszorg
Katz-schaal residentieel

aangemaakt

volledig ingevuld

1353
1118
947
577

1287
1098
933
497
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Items van instrumenten op de BelRAI-webapplicatie zijn momenteel niet verplicht in te vullen (dit is
niet per se een permanente situatie). Voor instrumenten die niet multidisciplinair in te vullen zijn,
zoals de BelRAI-Screener, is het zinvol om te overwegen om enkel volledige inschalingen te kunnen
bewaren. Dit vraagt een aanpassing zodat monodisciplinaire instrumenten enkel opgeslagen kunnen
worden als ze volledig ingevuld zijn.
De steekproef bestaat voor 64% uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedraagt 76, met een
standaarddeviatie van 14 jaar. Van de respondenten is 19% jonger dan 65 jaar. Gegevens zijn gespreid
ingeven op de BelRAI-webapplicatie tussen maart en september 2014, zoals hieronder weergegeven.
Een deel van de cliënten was eind 2013 wel al op papier ingeschaald na de opleidingen.

Belangrijkste rollen op de webapplicatie in kader van dit onderzoek zijn medewerkers dienst
gezinszorg (58%), verpleegkundigen (36%) en maatschappelijk assistenten (5%). Andere rollen komen
zelden of niet voor.
Tabel 11 Overzicht rollen in BelRAI-webapplicatie
Rol

Aantal

Percent

Indicatiesteller

778

58

Verpleegkundige

493

36

Maatschappelijk assistent

66

5

Ergotherapeut

9

1

Zorgkundige

3

0

Arts

1

0

Bachelor in de gezinswetenschappen

1

0

Bachelor in de opvoedkunde

1

0

Kinesitherapeut

1

0
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1.2
1.2.1

Beschrijving zorgprofiel respondenten
BEL-foto

Onderstaande tabel geeft per item van de BEL-foto de antwoordverdeling weer van 0 tot en met 3. De
items zijn weergegeven per blok zoals op het papieren formulier.
Tabel 12 Antwoordverdeling items BEL-foto
Verdeling score (rij %)
0
1
2
3

Gemiddelde

N

1
4
30
66
6
10
16
68
3
6
18
73
4
7
44
45
4
11
49
35
13
20
30
38
Gemiddelde score blok =

2.6
2.4
2.6
2.3
2.2
1.9
14.0

1114
1113
1112
1111
1112
1113

10
20
41
30
13
30
30
27
15
27
28
30
28
31
31
10
39
31
16
14
46
40
10
4
Gemiddelde score blok =

1.9
1.7
1.7
1.2
1.0
0.7
8.2

1105
1108
1104
1104
1107
1103

19
33
38
10
31
33
23
13
36
40
14
10
9
14
35
41
9
15
36
40
89
3
5
3
93
2
3
2
Gemiddelde score blok =

1.4
1.2
1.0
2.1
2.1
0.2
0.1
7.8

1090
1108
1105
1102
1104
342
326

65
18
9
9
75
12
6
7
73
16
6
5
74
18
4
4
80
15
4
1
39
30
24
7
28
44
24
4
43
39
15
2
Gemiddelde score blok =

0.6
0.4
0.4
0.4
0.2
0.9
1.0
0.7
4.5

1096
1095
1088
1087
1086
1090
1093
1093

Blok 1 Huishoudelijke ADL
onderhoud
was
strijk
boodschappen
maaltijden bereiden
organisatie huishoudelijk werk
Blok 2 Lichamelijke ADL
wassen
kleden
verplaatsen
toiletbezoek
incontinentie
eten
Blok 3 Sociale ADL
sociaal verlies
therapietrouw & gezondheidsregels
veiligheid in en om het huis
administratie
financiële verrichtingen
hygiënische verzorging kinderen
opvang kinderen
Blok 4 Geestelijke gezondheid
desoriëntatie in tijd
desoriëntatie in ruimte
desoriëntatie in personen
niet-doelgericht gedrag
storend gedrag
initiatiefloos gedrag
neerslachtige stemming
angstige stemming

In de totaalscore weegt vooral het blok huishoudelijke ADL zwaar door. De gemiddelde scores van dit
blok bedraagt 14 punten. Voor lichamelijke en sociale ADL is dat 8 punten. Voor het blok geestelijke
gezondheid is de gemiddelde score 4,5 punten.
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Merk op dat binnen het blok sociale ADL de items ‘administratie’ en ‘financiële verrichtingen’ eigenlijk
ook onder huishoudelijke ADL (=IADL) kunnen vallen. De gemiddelde score voor beide items is hoog,
namelijk 2,1 punten. Items binnen het blok huishoudelijke ADL halen de hoogste gemiddelde scores,
zoals onderhoud (M=2,6), strijk (M=2,6) en was (M=2,4).
Het zwaartepunt van de totaalscore op de BEL-foto ligt zo, logisch, bij de huishoudelijke /
instrumentele activiteiten van het dagelijks leven. De vraag is welke elementen van
zorgafhankelijkheid hoe zwaar moeten doorwegen. Een score van 3 punten op het item ‘storend
gedrag’ weegt in de BEL-foto even zwaar door als dezelfde afhankelijkheid voor de was of de strijk.
Binnen de BelRAI Screener zal het specifiek voor de modules psychische en gedragsproblemen de
vraag zijn hoe zwaar deze moeten doorwegen in het bepalen van het zelfzorgvermogen.
De gemiddelde totaalscore op de BEL-foto bedraagt 35 punten, met een standaardafwijking van 12.
Onderstaande figuur geeft de verdeling van de score op de BEL-foto weer van 1098 respondenten31.
De x-as toont al de mogelijke scores op de Bel-FOTO. Op de y-as staat het percentage in de steekproef.
Ongeveer 15% van de steekproef behaalt exact de drempelwaarde van 35 punten. Totaalscores van
32, 33 of 34 komen minder voor dan men op basis van een normaalverdeling zou verwachten. Meer
dan de helft van de respondenten (51%) heeft een score van 35 tot 40 punten.
Figuur 9 Verdeling score BEL-foto

Op basis van het criterium score BEL-foto groter of gelijk aan 35 krijgt 60% van de steekproef een
tenlasteneming voor de zorgverzekering. Onderstaande tabel vergelijkt de gemiddelde scores per blok,
in functie van dit criterium. Cliënten met een tenlasteneming halen gemiddeld 16 punten op het blok
huishoudelijke ADL, waar het maximum 18 punten bedraagt (3 x 6 items). Cliënten die geen

31

Niet-ingevulde items op de BEL-foto zijn niet geïmputeerd. Er is enkel een totaalscore op de
BEL-foto als per blok minstens 1 item is ingevuld.
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tenlasteneming krijgen halen gemiddeld 11 punten, al is de spreiding in deze groep dubbel zo groot en
halen bepaalde personen ook de maximale score. Voor lichamelijke en sociale ADL haalt de groep
zonder tenlasteneming gemiddeld half zoveel punten (5 punten tegenover 10). Voor het blok
geestelijke gezondheid is het verschil drie keer zo groot (gemiddeld 2,1 tegenover 6,1).
Tabel 13 Vergelijking blokken BEL-foto, in functie van tenlasteneming zorgverzekering
Blokken BEL-foto

Geen tenlasteneming: score < 35
N= 439 ofwel 40% van de steekproef

Wel tenlasteneming: score ≥ 35
N= 659 ofwel 60% van de steekproef

M

SD

Max.

M

SD

Max.

Huishoudelijke ADL

11.1

4.0

18

16.0

2.0

18

Lichamelijke ADL

5.2

3.4

12

10.3

3.7

18

Sociale ADL

5.1

2.9

13

9.6

2.7

18

Geestelijke gezondheid

2.1

2.2

11

6.1

4.7

24

1.2.2

Katz-schaal

Onderstaande tabel toont de antwoordverdeling voor de 6 criteria rond fysieke afhankelijkheid van de
Katz-schaal die in de thuiszorg gebruikt wordt. In de residentiële zorg zijn er bijkomend 2 criteria rond
oriëntatie van bewoners in tijd en plaats.
Tabel 14 Antwoordverdeling criteria Katz-schaal, versie thuiszorg en residentiële zorg
Verdeling score (rij%)
1

2

3

4

Gemiddelde
score

N

20
29
26
54
39
52

20
20
47
22
39
38

30
24
21
18
17
7

30
27
6
6
6
2

2,7
2,5
2,1
1,8
1,9
1,6

945
945
943
943
945
946

21
32
29
50
38
57
54
61

19
15
41
17
34
27
22
20

28
22
17
19
18
12
16
11

32
31
12
13
9
5
8
7

2,7
2,5
2,1
2,0
2,0
1,6
1,8
1,6

574
574
573
570
571
573
517
517

Thuiszorg
zich wassen
zich kleden
transfer en verplaatsingen
toiletbezoek
continentie
eten
Residentiële zorg
zich wassen
zich kleden
transfer en verplaatsingen
toiletbezoek
continentie
eten
tijd
plaats

Onderstaande tabel geeft de Katz-forfaits weer. Op de versie thuiszorg heeft bijna 2/3de van de
respondenten (68%) geen forfait. De zwaardere forfaits B en C komen voor bij respectievelijk 10% en
3%. Merk op dat er vaak geen forfait is, omdat de BEL-foto enkel afgenomen wordt indien geen geldig
attest, zoals een Katz-forfait B/C bestaat. Cliënten van bijvoorbeeld de Christelijke Mutualiteit of
Familiehulp hebben meestal geen forfait, anders zouden de indicatiestellers daar de BEL-foto niet
moeten afnemen. Op de versie residentiële zorg heeft 8% het hoogste forfait Cd en 13% een C-forfait.
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Tabel 15 Verdeling Katz-forfaits, versie thuiszorg en residentiële zorg
Forfait

Thuiszorg

Residentiële zorg

O (of geen forfait)

68

40

A (lichte zorg)

20

20

B (zorgafhankelijk)

10

20

C (zwaar zorgafhankelijk)

3

13

Cd (dementie)

NVT

8

N (100%) =

933

497

Merk op dat er geen D-forfaits in deze steekproef zitten, aangezien deelnemende zorgverleners niet
moesten navragen of de diagnose van dementie werd gesteld als gevolg van een gespecialiseerd
diagnostisch bilan.
1.2.3

BelRAI Screener

De BelRAI Screener start per module met een ja/nee vraag:
1.
2.
3.
4.
5.

Heeft deze cliënt problemen met instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven (IADL) - bv.
maaltijdbereiding, financieel beheer, geneesmiddelenbeheer, …?
Heeft deze cliënt problemen met activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) - bv. persoonlijke
hygiëne, transfer, …?
Heeft deze cliënt cognitieve problemen - bv. niet-pluis of dementie?
Heeft deze cliënt psychische problemen - bv. depressieve symptomen, verslaving, …?
Heeft deze cliënt gedragsproblemen - bv. ronddolen, lichamelijk of verbaal lastig vallen, niets
zeggen, …?

Onderstaande tabel verduidelijkt hoe vaak die modules openklappen. Dat is vooral bij IADL (99%) en
ADL (87%), bij cognitie (45%) en in mindere mate bij psychische (32%) en gedragsproblemen (17%).
Ongeveer 1 op 10 cliënten (9%) heeft problemen op elk van deze 5 domeinen. Dat wil zeggen dat de
zorgverlener voor elk probleem verder verduidelijkt wat er aan de hand is. Daarnaast heeft 16%
problemen op 4 domeinen en 30% op 3 domeinen. Meer dan de helft van de respondenten heeft zo
problemen die breder gaan dan louter afhankelijkheid bij de (instrumentele) activiteiten van het
dagelijks leven.
Tabel 16 Aandeel cliënten waarbij de elaboratiemodules openklappen
Module klapt open
Module 1 IADL
Module 2 ADL
Module 3 cognitieve problemen
Module 4 psychische problemen
Module 5 gedragsproblemen
Aantal modules opengeklapt
0 (geen enkele module)
1
2
3
4
5 (alle modules)

68

% (N=1287)
99
87
45
32
17
kolom% (N=1287)
1
7
37
30
16
9
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Het werken met voorafgaande ja/nee vragen per module heeft als doel tijd te besparen. Enkel als er
een probleem is, dan moet de zorgprofessional daar dieper op ingaan. Zeker bij de module IADL is het
resultaat bij deze steekproef echter omgekeerd, aangezien men globaal enkel tijd verliest door eerst
‘ja’ aan te duiden. Cliënten die geen IADL-problemen hebben in dit onderzoek (N=11) zijn cliënten van
het Wit-Gele Kruis die enkel toiletverzorging krijgen. Het is niet duidelijk hoe groot het aandeel zonder
IADL-problemen in de populatie is, maar het lijkt dat de voorafgaande ja/nee vraag niet tijdbesparend
is. Voor ADL-problemen is het minder duidelijk. Het idee van modules die openklappen is veel zinvoller
bij cognitieve, psychische en gedragsproblemen.
Er zijn drie keuzes mogelijk:


Ofwel bij elke module de voorafgaande ja/nee vraag behouden
o Voordeel: consistent
o Nadeel: mogelijks niet altijd tijdbesparend, zeker bij IADL en ADL



Ofwel enkel bij IADL (en ADL) de voorafgaande ja/nee vraag laten vallen
o Voordeel: logischer, want deze modules klappen toch quasi altijd open
o Nadeel: niet consistent



Ofwel nergens een voorafgaande ja/nee vraag
o Voordeel: eenvoudiger
o Nadeel: tijdsverlies zou scoring module 3, 4 en 5 mogelijks opdrijven
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1.2.3.1

Module 1 IADL

De module IADL klapt open bij 99 % van de respondenten. Volgende tabel geeft de scores weer voor
deze groep.
Tabel 17 Antwoordverdeling items module 1 IADL
Module 1 IADL
maaltijdbereiding
huishoudelijk werk
financieel beheer
geneesmiddelenbeheer
telefoongebruik
trappen
boodschappen
vervoer

uitvoering
mogelijkheden
uitvoering
mogelijkheden
uitvoering
mogelijkheden
uitvoering
mogelijkheden
uitvoering
mogelijkheden
uitvoering
mogelijkheden
uitvoering
mogelijkheden
uitvoering
mogelijkheden

0
8
9
2
3
13
12
27
28
53
52
21
24
8
8
13
14

1
3
4
1
2
2
2
13
13
8
8
2
3
2
2
1
1

2
1
2
1
1
4
4
7
8
3
3
6
8
2
1
1
2

Verdeling score (rij %)
3
4
6
10
8
14
6
11
8
15
8
7
9
9
7
6
7
8
6
4
7
5
8
4
11
8
7
11
9
13
7
7
9
8

5
32
36
28
32
22
25
14
13
7
9
5
11
27
31
11
16

6
36
28
48
39
41
38
24
23
12
15
16
35
36
35
34
50

8
3
/
3
/
4
/
2
/
7
/
39
/
8
/
26
/

Codering IADL en ADL
0. Zelfstandig
1. Hulp beperkt tot klaarzetten
2. Toezicht
3. Beperkte hulp
4. Uitgebreide hulp
5. Maximale hulp
6. Totale afhankelijkheid
8. Activiteit heeft zich niet voorgedaan
Zowel voor de uitvoering als voor de mogelijkheden bedraagt de maximale schaalscore 48 punten. De
opgetelde score van 96 wordt gedeeld door 16 om te eindigen op een schaal van 0 tot maximaal 6
punten. Onderstaande figuur geeft deze verdeling weer, met een gemiddelde score van 3,8 op 6.
Figuur 10 Verdeling score module 1 IADL
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N
1313
1295
1311
1296
1311
1293
1311
1292
1314
1291
1312
1262
1313
1292
1311
1272
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Het apart scoren van uitvoering en mogelijkheden vraagt een omslag in denken. De tabel hieronder
geeft per IADL-activiteit weer dat er bij 10-25% van de activiteiten een verschil is tussen beide scores.
Het verschil zit vooral in de richting waarin de professional de zelfstandigheid wil aansporen. Dit wil
zeggen dat de cliënt meer mogelijkheden heeft om een bepaalde activiteit meer zelfstandig uit te
voeren. Een typevoorbeeld is een man wiens echtgenote overleden is, nooit gekookt heeft, dus
afhankelijk is voor maaltijdbereiding, maar mits wat hulp en ondersteuning dit meer zelfstandig zou
kunnen. Omgekeerde situaties waarin de zelfstandigheid van de cliënt afgeremd moet worden, komen
minder voor (2-4%). Bijvoorbeeld, een cliënt die zelfstandig zijn medicatie inneemt, maar daar beter
meer hulp bij zou krijgen aangezien hij dat eigenlijk niet meer zo zelfstandig zonder fouten kan.
Het vraagt in het begin veel cognitieve inspanningen om voor elke IADL-activiteit de nuancering tussen
uitvoering en mogelijkheden maken. Tenzij er een heel duidelijk onderscheid is, zal of kan de
zorgverlener niet voor elk van die 8 activisten en voor elke cliënt veel tijd steken in die nuancering. Dat
is misschien de grootste reden waarom men gewoon telkens dezelfde score kiest: het doel is een
snelle inschaling, geen grondige evaluatie van de activiteiten waarvoor de zelfstandigheid van de cliënt
moet gestimuleerd of afgeremd worden. Wanneer de Screener in het grotere BelRAI-geheel wordt
ingekaderd, is dit tweede doel wel van belang.
Tabel 18 Onderscheid scoring uitvoering / mogelijkheden per IADL-activiteit
Identieke score

score mogelijkheden < uitvoering
= zelfstandigheid aansporen

score mogelijkheden > uitvoering
= zelfstandigheid afremmen

maaltijdbereiding

75

22

3

huishoudelijk werk

75

22

3

financieel beheer

84

14

2

geneesmiddelenbeheer

90

7

3

telefoongebruik

93

4

3

trappen

90

6

3

boodschappen

80

16

4

vervoer

90

7

3

Loskomen van het afhankelijkheidsdenken door ook de onderliggende mogelijkheden te scoren
brengt een aantal nieuwe vragen met zich mee. Het is een omslag in het kijken naar en de visie op
zorgafhankelijk. Dit is een kwestie van gewoonte, vorming en opleiding. Het aansporen van de
zelfstandigheid bij bepaalde activiteiten hangt bijvoorbeeld statistisch samen met het geslacht van de
zorgvrager. Zo willen zorgverstrekkers mannen in deze steekproef vaker aansporen bij
maaltijdbereiding en huishoudelijk werk. Bij de vrouwen zien zorgverleners bijvoorbeeld vaker
mogelijkheden om de zelfstandigheid rondom vervoer te verhogen.
Tussen zorgberoepen zou er ook een verschil kunnen bestaan in het onderscheid van de scoring
uitvoering / mogelijkheden. Bijvoorbeeld, ergotherapeuten of kinesisten zien vaker de mogelijkheden
om de zelfstandigheid voor een bepaalde dagelijkse activiteit te verhogen.
Er zijn 3 keuzes voor de scoring van uitvoering / mogelijkheden binnen de IADL-module:


Ofwel het onderscheid tussen uitvoering en mogelijkheden behouden. Dan moeten beleid en
praktijk inzetten op een omslag in het scoren van zorgafhankelijkheid. Die omslag is niet te
onderschatten, aangezien vandaag bv. de wetgeving rond de zorgverzekering vereist om louter
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de uitvoering te scoren bij de BEL-foto. Vervolgens moet worden gekeken hoe die nuancering
per IADL-activiteit best meetelt in de totaalscore van de BelRAI Screener. Die nuances gaan nu
volledig grotendeels (bv. een puntje lager scoren op mogelijkheden dan uitvoering geeft een
verschil van 0,0625 punten op de totaalscore BelRAI Screener van 30).


Ofwel IADL-mogelijkheden niet opnemen in de BelRAI Screener. Dit zou tijd besparen en het
scoren vereenvoudigen. Merk op dat bij een volledige BelRAI-beoordeling de IADLmogelijkheden wel gescoord kunnen of moeten worden.



Ofwel enkel IADL-mogelijkheden scoren, en niet de uitvoering32. Dit zou echt een volledige
omslag zijn in het kijken naar afhankelijkheid.

1.2.3.2

Module 2 ADL

Module 2 ADL klapt bij 87% open. Het gaat hier enkel over de uitvoering. De onderliggende
mogelijkheden worden niet gescoord.
Tabel 19 Antwoordverdeling items module 2 ADL
Verdeling score (rij %)

Module 2 ADL
persoonlijke hygiëne
zich verplaatsen
toiletgebruik
eten

0
11
29
42
45

1
6
12
13
27

2
5
8
6
8

3
19
22
14
9

4
22
13
9
5

N
5
17
7
5
3

6
20
8
9
3

1157
1157
1149
1161

De hiërarchische ADL-schaal groepeert deze 4 items van het ADL-functioneren volgens (hiërarchische)
fasen namelijk vroegtijdig, medio en laattijdig ADL-functieverlies. ADL-functies die in een vroeg
stadium verminderen (bv. persoonlijke hygiëne) krijgen een minder hoge score dan ADL-functies die
langer behouden blijven (bv. eten). De schaal meet de mate van ADL-afhankelijkheid. Een hoge score
geeft met grote zekerheid aan dat de cliënt meer hulpbehoevend is dan wanneer de score lager zou
zijn. De 7 niveaus van 0 tot 6 zijn weergeven in onderstaande tabel. Merk op dat iedereen zonder ADLproblemen, waarbij de module ADL dus niet openklapt, een score 0 heeft op deze schaal. De
gemiddelde schaalscore is 2,4 op 6.
Tabel 20 Score op de hiërarchische ADL-schaal (kolom %)
score
0
1
2

Kolom%
21
5
20

tenminste uitgebreide hulp vereist bij de persoonlijke hygiëne en het toiletgebruik (en minder dan uitgebreide hulp
vereist bij het eten en het zich verplaatsen)

3

27

uitgebreide hulp vereist bij het eten of het zich verplaatsen (geen totale afhankelijkheid bij het eten en het zich
verplaatsen)

4

19

totale afhankelijkheid bij het eten en/of het zich verplaatsen

5
6

6
2
1332

hiërarchische ADL-schaal
zelfstandig bij de 4 ADL-functies
tenminste toezicht bij één ADL-functie (en minder dan beperkte hulp bij alle 4 ADL-functies)
beperkte hulp vereist bij 1 of meer van de 4 ADL-functies (en minder dan uitgebreide hulp bij alle 4 ADL-functies)

totale afhankelijkheid bij de 4 ADL-functies

N (100%)

32

72

Bijlage 2 bevat een aanvullende nota rond de Functional Hierarchy Scale. De Functional Hierarchy Scale combineert
ADL en IADL tot één schaal. Input voor IADL is de IADL Capacity Hierarchy Scale. Dit is een ingekorte schaal
waarvoor niet alle scores nodig zijn die in de BelRAI Screener voorzien zijn. Zo is enkel de scoring van IADL capaciteit
nodig, niet de uitvoering zelf, en vallen een aantal activiteiten weg.
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1.2.3.3

Module 3 cognitieve problemen

Module 3 cognitieve problemen klapt open bij 45%. Volgende tabel geeft de scores weer voor deze
groep.
Tabel 21

Antwoordverdeling items module 3 cognitieve problemen

Module 3 Cognitieve problemen

0
15
30
41
27

dagelijkse besluitvorming
kortetermijn geheugen
procedureel geheugen
uiting / zichzelf duidelijk maken

Verdeling score (rij%)
2
3
4
21
15
22
NVT
NVT
21
10
4

1
27
70
59
38

5
0

NVT

N
584
598
595
588

Codering module cognitieve problemen
Cognitieve vaardigheden
dagelijkse besluitvorming

Kortetermijn
geheugen

Procedureel
geheugen

Uiting / Zichzelf duidelijk maken

0. Zelfstandig

0. Geen geheugenproblemen

0. Wordt begrepen

1. Gewijzigd zelfstandig

1. Geheugenprobleem

1. Wordt gewoonlijk begrepen

2. Minimaal beperkt

2. Wordt vaak begrepen

3. Matig beperkt

3. Wordt soms begrepen

4. Ernstig beperkt

4. Wordt zelfden of nooit begrepen

5. Geen waarneembaar bewustzijn, coma

De scoring van de dagelijkse besluitvorming, kortetermijn geheugenproblemen, procedurele
geheugenproblemen en de mate waarin men zichzelf kan duidelijk maken, resulteert in onderstaande
indeling volgens de Cognitieve Performantie Schaal 2.
Tabel 22 Score op de Cognitieve Performantie Schaal 2 (CPS2)
Cognitieve Performantie Schaal 2
intact
borderline intact
licht verstoord
matig verstoord
matig ernstig verstoord
ernstig verstoord
zeer ernstig verstoord
N (100%)
Gemiddelde score (0-6)

Score
0
1
2
3
4
5
6

Kolom%
55
7
10
13
6
8
2
1330
1.4
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1.2.3.4

Module 4 psychische problemen

Module 4 psychische problemen klapt bij 31% open.
Tabel 23 Antwoordverdeling items module 4 psychische problemen
Module 4 Psychische problemen
Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf

Verdeling score (rij%)
0 = nee
1 = ja
77
23

N
394

Vormt een bedreiging of gevaar voor anderen

92

8

392

Kan niet voor zichzelf zorgen door een geestelijke stoornis

57

43

396

Heeft een verslavingsprobleem

85

15

396

Vertoont specifieke psychiatrische problemen

28

72

396

Voor de module psychische problemen bestaat er internationaal geen algoritme om de schaalscore te
berekenen. De meest eenvoudige manier om de schaalscore te berekenen is het aantal items met ‘ja’
als antwoord op te tellen en deze som te vermenigvuldigen met 1,2. De maximale schaalscore zou dan
ook 6 punten bedragen. Onderstaande tabel toont echter dat geen enkele respondent elk van de 5
psychische problemen heeft. Ongeveer 5% scoort 3 of 4 keer ‘ja’ op deze items.
Tabel 24 Score op module psychische problemen
Aantal psychische problemen
Geen enkel
Één
Twee
Drie
Vier
Vijf
N (100%)

kolom %
69
19
7
3
2
0
1229

We opteren er daarom voor om elk ‘ja’ antwoord te vermenigvuldigen met 1,5 in plaats van met 1,2.
Zo bestrijken we toch de maximale range tot 6 punten. Het maximum van deze schaalscore toppen we
af op 6 punten. Dit resulteert in onderstaande verdeling van de schaalscore waar we mee verder
werken. Merk op dat ongeveer 1% bij geen enkel specifiek item ‘ja’ aanduidt, hoewel ze via de
voorafgaande vraag aangeven dat de cliënt psychische problemen heeft.

Bovenstaande berekeningswijze is redelijk arbitrair. Voor de module psychische problemen is er
daarom een definitieve keuze nodig over:
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Het gewicht van elk van de items. Het item ‘vormt een bedreiging of gevaar voor anderen’,
wat het minst vaak voorkomt, zou bijvoorbeeld zwaarder kunnen doorwegen dan een
‘verslavingsprobleem’.



De berekening van de schaalscore. De discussie blijft hoe zwaar psychische problemen
moeten meetellen. Het is mogelijk om in plaats van met 1,5 de items met een nog hogere
score te vermenigvuldigen. Een veel kleiner aandeel cliënten zal psychische problemen
hebben dan problemen met IADL en ADL. Maar als er psychische problemen zijn, die de
dagelijkse zorg complexer en tijdsintensiever maken, dan moet dit voldoende doorwegen in
de totaalscore (of er apart rekening mee houden bij bepalen nood aan volledige BelRAIbeoordeling en tenlasteneming zorgverzekering).

1.2.3.5

Module 5 gedragsproblemen

Module 5 gedragsproblemen klapt open bij 17% in de thuiszorg.
Tabel 25 Antwoordverdeling items module 5 gedragsproblemen
Module 5 Gedragsproblemen

0

Verdeling score (rij%)
1
2

3

N

Ronddolen

63

16

10

11

222

Verbaal geweld

50

26

15

8

220

Lichamelijk geweld

81

11

7

0

218

Sociaal ongepast of storend gedrag

59

23

8

10

220

Ongepast openbaar seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden

92

6

1

1

219

Verzet zich tegen zorg

54

28

9

8

224

Codering gedragsproblemen
0. Niet aanwezig
1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond.
2. Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond
3. Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond
Onderstaande figuur geeft de verdeling van de somscore weer van de 6 items. Het maximum bedraagt
18 punten, wanneer voor elk van de 6 items score 3 wordt gegeven. De figuur geeft weer dat de
hoogste scores in de realiteit niet voorkomen.
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Figuur 11 Somscore van de items gedragsproblemen op een maximum van 18

Omdat dit geen bestaande schaal is, bestaat er ook algoritme om een eindscores te berekenen. Er
moet ook binnen deze module een keuze gemaakt worden voor zowel:


Het gewicht van elk van de items



Hoe van de somscore naar een maximale schaalscore van 6 punten te gaan

Onderstaande figuren tonen 3 scenario’s voor het berekenen van de schaalscore op basis van de
somscore. Daarbij delen we de theoretisch maximale somscore van 18 door 3, door 2 en door 1. We
werken verder met scenario waarbij we somscore op maximum 18 delen door 1 en de schaalscore
aftoppen op maximaal 6.
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Figuur 12 Scenario’s van verdeling afgeronde schaalscore module gedragsproblemen

Somscore items van maximum
18 punten delen door 1
Maximum
punten

aftoppen

op

6

Gemiddelde schaalscore verandert
niet nauwelijks:
0.5 indien somscore gedeeld door 1
0.3 indien somscore gedeeld door 2
0.2 indien somscore gedeeld door 3
We werken verder met scenario
waarbij we somscore op maximum
18 delen door 1 en de schaalscore
aftoppen op maximaal 6.

Somscore items van maximum
18 punten delen door 2
Maximum
punten

aftoppen

op

6

Alle items en frequentie zijn
momenteel evenwaardig. Dus voor
drie problemen een score 1 is
hetzelfde als één probleem dat zich
elke dag voordoet.
Cliënt die zich dagelijks tegen zorg
verzet heeft zwaardere zorgbehoefte
dan iemand die elke dag storend
gedrag vertoont?

Somscore items van maximum
18 punten delen door 3
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1.2.3.6

Totaalscore BelRAI Screener

De maximale score per module bedraagt telkens 6 punten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de scores per module.
Tabel 26 Overzicht verdeling scores per module (kolom%)
(Afgeronde)
score

IADL

ADL

Cognitie

Psychische
problemen

Gedragsproblemen

0

2

21

55

70

83

1

7

5

7

0

4

2

10

20

10

18

4

3

17

27

13

7

3

4

25

19

6

0

2

5

24

6

8

3

1

6

14

2

2

2

2

Gemiddelde
schaalscore

3,8

2,4

1,4

0,7

0,5

De optelsom van de vijf modules resulteert in een score van 0 tot maximum 30. Onderstaande figuur
toont de verdeling van de totaalscore op de BelRAI Screener. De gemiddelde score bedraagt net geen
9 punten, de mediaan is 8. De spreiding tussen het 1ste en 3de kwartiel loopt van ongeveer 5 tot 12
punten. Daartussen zit dus de helft van de ingeschaalde respondenten. Zeer hoge scores zijn zeldzaam
in deze steekproef. Tien percent heeft een score boven de 16 punten. De onderste 10% heeft een
score onder de 3 punten.
Figuur 13 Verdeling totaalscore BelRAI Screener
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1.2.4

Zorgprofiel in functie van leeftijd

Is de BelRAI Screener ook geschikt voor andere leeftijdsgroepen dan ouderen? Voor volwassenen wel.
Min 18-jarigen zijn niet opgenomen in de steekproef dus daarover kan dit onderzoek geen uitspraken
doen. Bij jonge kinderen zijn zeker niet alle items uit de IADL-module geschikt.
Onderstaande figuren geven het verband weer tussen leeftijd en zorgafhankelijkheid in functie van de
BelRAI Screener en de BEL-foto. Een hogere leeftijd gaat samen met hogere totaalscores, zowel op de
BEL-foto (r= 0,13) als op de BelRAI Screener (r= 0,11). Deze correlatiecoëfficiënten zijn echter niet zo
groot. In deze steekproef is leeftijd dus geen allesbepalend criterium voor de zorgafhankelijkheid. De
positie van de lineaire regressielijn is in beide figuren gelijkaardig.
Figuur 14 Samenhang van leeftijd met totaalscore BelRAI Screener (links) en totaalscore BEL-foto (rechts)

Op niveau van de modules (BelRAI Screener) en blokken (BEL-foto) gaat een hogere leeftijd vooral
samen met meer afhankelijkheid voor de (instrumentele) activiteiten van het dagelijks leven. In de
BelRAI Screener is de samenhang het sterkst tussen leeftijd en IADL (r= 0,23) en ADL (r= 0,21). In de
BEL-foto is die samenhang gelijkaardig voor lichamelijke ADL (r= 0,21), maar lager voor huishoudelijke
ADL (r= 0,13). Voor cognitieve, psychische en gedragsproblemen is er geen duidelijk positief verband
met de leeftijd. Integendeel, psychische problemen komen vaker voor naarmate de cliënt minder oud
is (r= -0,14). Ook in de BEL-foto hebben oudere cliënten geen hogere score op de blokken sociale ADL
en geestelijke gezondheid.
Tabel 27 Samenhang van leeftijd met modules BelRAI Screener en blokken BEL-foto
Modules BelRAI Screener

p

N

Blokken BEL-foto

r

p

N

1 IADL
2 ADL
3 cognitie
4 psychisch
5 gedrag

0,23
0,21
0,05
-0,14
-0,04

r

<,0001
<,0001
0,07
<,0001
0,17

1290
1289
1287
1287
1287

Huishoudelijke ADL
Lichamelijke ADL
Sociale ADL
Geestelijke gezondheid

0,13
0,21
0,04
-0,01

<,0001
<,0001
0,17
0,76

1062
1062
1059
1045

Totaalscore BelRAI Screener

0,11

<,0001 1255 Totaalscore BEL-foto

0,13

<,0001 1044

Onderstaande tabel vergelijkt de zorgprofielen in functie van het afkappunt van 65 jaar. Dit is de
indeling naar leeftijd, die bijvoorbeeld wordt gerapporteerd in de jaarverslagen van het Vlaams
zorgfonds. Het is niet eenvoudig om uit de vergelijking iets te besluiten, behalve dat de zowel jong als
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minder jong zorgnoden hebben. Bij de min 65-jarigen klappen de modules rond psychische en
gedragsproblemen vaker open dan bij 65-plussers. Ouderen hebben dan weer vaker problemen met
ADL-taken en cognitie. Beide leeftijdsgroepen hebben IADL-zorgnoden, maar bij ouderen zijn die IADLproblemen groter. Globaal is de zorgafhankelijkheid van 65-plussers groter, zowel op de totaalscore
van de BelRAI Screener, de BEL-foto als de forfaits van de Katz-schaal. Fundamenteel blijft de vraag of
we leeftijd als criterium moeten loslaten en verder evolueren naar een leeftijdsonafhankelijk beleid.
Zorgvragers hebben zorgnoden, ongeacht hun leeftijd, de oorzaak of hun woonsituatie.
Tabel 28 Zorgprofiel in functie van afkappunt 65 jaar

Module klapt open (%)
1 IADL
2 ADL
3 cognitie
4 psychisch
5 gedrag
Gemiddelde score modules
1 IADL (0-6)
2 ADL (0-6)
3 cognitie (0-6)
4 psychisch (0-6)
5 gedrag (0-6)
Totaalscore BelRAI Screener (0-30)
Gemiddelde score blokken BEL-foto
Huishoudelijke ADL (0-18)
Lichamelijke ADL (0-18)
Sociale ADL (0-21)
Geestelijke gezondheid (0-24)
Totaalscore BEL-foto (0-81)
Forfait Katz-thuiszorg (kolom%)
Geen forfait
A
B
C
Forfait Katz-residentieel (kolom%)
Geen forfait
A
B
C
Cd

1.3

Jonger dan 65 jaar
N=241 of 19%

65 jaar of ouder
N=1058 of 81%

99
77
42
41
22

99
90
48
30
16

3,1
1,7
1,1
1,0
0,5
7,4

4,0
2,6
1,5
0,7
0,5
9,3

13
7
7
4
32

14
9
8
5
36

87
8
2
3

66
20
12
3

56
19
14
10
1

29
22
23
16
11

In welke mate is steekproef representatief?

We kunnen niet bepalen in welke mate deze steekproef representatief is. Er is geen steekproefkader
van alle cliënten diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, alle cliënten verpleegkundige
thuiszorg, alle cliënten woonzorgcentra, centra kortverblijf, dagverblijf… Deze pragmatische
steekproef is niet tot stand gekomen via een random steekproeftrekking. Zorgverleners hebben wel
zelf ‘random’ cliënten ingeschaald. De steekproef lijkt zo qua leeftijd en qua geslacht bijvoorbeeld de
werkelijkheid te benaderen. Het is niet geweten wat de werkelijke verdelingen van de scores op de
BelRAI Screener, BEL-foto en Katz-schaal zijn. De essentie van dit onderzoek blijft daarom de
vergelijking van de schalen in relatieve zin, niet de interpretatie van een enkele schaal in absolute zin.

80

Hoofdstuk 4. Resultaten van het onderzoek naar de BelRAI Screener

1.4

Vergelijking BelRAI Screener en BEL-foto

1.4.1

Vergelijking modules BelRAI Screener en blokken/items BEL-foto

Onderstaande tabel de samenhang tussen de BelRAI Screener en de BEL-foto. Bovenaan, horizontaal
staan de 5 modules van de BelRAI Screener. Verticaal staan geaggregeerd de 4 blokken van de BELfoto en de afzonderlijke items. Enkel de correlatiecoëfficiënten groter dan 0,40 zijn weergegeven
binnenin de tabel.
Tabel 29 Correlatiecoëfficiënten tussen modules BelRAI Screener en blokken/items BEL-foto
Blokken BEL-foto
Huishoudelijke ADL
Lichamelijke ADL
Sociale ADL
Geestelijke gezondheid
Items BEL-foto per blok
onderhoud
was
strijk
boodschappen
maaltijden bereiden
organisatie huishoudelijk werk
wassen
kleden
verplaatsen
toiletbezoek
incontinentie
eten
sociaal verlies
therapietrouw & gez.regels
veiligheid in en om het huis
administratie
financiële verrichtingen
hygiënische verzorging kinderen
opvang kinderen
desoriëntatie in tijd
desoriëntatie in ruimte
desoriëntatie in personen
niet-doelgericht gedrag
storend gedrag
initiatiefloos gedrag
neerslachtige stemming

IADL
0,77
0,63
0,64
0,41

ADL
0,48
0,70

Modules BelRAI Screener
Cognitie
Psychische
0,61
0,68

0,59
0,62
0,54
0,67
0,68
0,62
0,59
0,58

0,45
0,46

0,50
0,41
0,43

0,53
0,45
0,47

Gedrag

0,49

0,58

0,41
0,42
0,41

0,48
0,50
0,42
0,52
0,66
0,40

0,48
0,66
0,66

0,50
0,43
0,62
0,65

0,58
0,51
0,47
0,45

0,47
0,41

0,77
0,71
0,65
0,55
0,43

We overlopen de 5 modules van de BelRAI Screener:


Module IADL en huishoudelijke ADL overlappen het sterkste (r=0,77). De items ‘administratie’
en ‘financiële verrichtingen’ correleren ook sterk met de module IADL (r>0,60).



Module ADL en blok lichamelijke ADL hebben eveneens een hoge correlatiecoëfficiënt van
0,70. Merk op dat enkel het item ‘verplaatsen’ uit de BEL-foto niet samenhangt met de score
op de module ADL. Dit heeft te maken met het rekening houden met hulpmiddelen, wat in de
BEL-foto wel gebeurt en in de BelRAI Screener niet. We komen daar op terug bij de
kwalitatieve feedback.



Module cognitie hangt samen met het blok geestelijke gezondheid (r=0,68) en het blok sociale
ADL (r=0,61). De sterkste samenhang is er logisch met de items rond desoriëntatie in tijd,
ruimte en personen. Daarnaast is er ook een samenhang met de items ‘veiligheid in en om het
huis’ en ‘therapietrouw & gezondheidsregels’.
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Module psychische problemen hangt enkel samen met het blok geestelijke gezondheid
(r=0,49). De samenhang is er met de items niet-doelgericht, storend en initiatiefloos gedrag.
Met de items rond desoriëntatie is er geen samenhang.



Module gedragsproblemen correleert ook met het blok geestelijke gezondheid (r=0,58) en
met quasi alle items uit dit blok, behalve het laatste item ‘neerslachtige stemming’.

1.4.2

Vergelijking totaalscore BelRAI Screener en somscore BEL-foto

Voor de totaalscores van de BEL-foto en de BelRAI Screener is de samenhang groter dan op niveau van
de modules/blokken (r=0,82; N=1046; p<0,0001). Onderstaande figuur geeft deze samenhang visueel
weer en plot de score op de BelRAI Screener (op de horizontale x-as) en de score op de BEL-foto (op de
verticale y-as). De x-as loopt van minimum 0 punten tot de maximale score van 30. De y-as van
minimum 0 punten tot de maximale score van 81 punten.
Figuur 15 Samenhang score BelRAI Screener (x-as) en BEL-foto (y-as)

Onderstaande tabel splitst de verdeling van de schaalscores per module van de BelRAI Screener op in
functie van een tenlasteneming zorgverzekering o.b.v. de BEL-foto. Van de respondenten die geen 35
punten op de BEL-foto halen, heeft 13% een score 5 of 6 op de module IADL. Voor de modules ADL
(2%), cognitie (1%), psychische problemen (3%) en gedragsproblemen (0%) is het aandeel met een
score 5 of 6 zeer klein. Dit wil zeggen dat de BEL-foto er vandaag goed in slaagt om zorgvragers met de
zwaarste zorgbehoeften ten laste te nemen voor de zorgverzekering.
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Tabel 30 Verdeling scores per module BelRAI Screener in functie van score ≥ 35 op de BEL-foto
(afgeronde)
score per
module
BelRAI
Screener
als kolom%

IADL

ADL

Cognitie

Psychische problemen

Gedragsproblemen

Tenlasteneming zorgverzekering o.b.v. BEL-foto (score ≥ 35) ?
nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

0

5

0

36

9

79

40

80

68

93

76

1

14

0

5

5

7

8

0

0

3

6

2

19

1

28

15

7

12

13

17

1

6

3

26

10

21

35

5

15

4

8

2

4

4

23

28

8

23

0

7

0

0

1

3

5

11

36

2

10

1

14

2

4

0

1

6

2

24

0

3

0

3

1

3

0

4

Onderstaande tabel toont per deciel de scores van de BelRAI Screener en de BEL-foto. We lezen af dat
het 10de percentiel op de BelRAI Screener overeenkomt met een score van 3. Tien procent van de
steekproef heeft dus een score van 3 of kleiner. Voor de BEL-foto is het 10de deciel 18 punten. Het 50ste
percentiel komt overeen met een score van 8 op de BelRAI Screener en 35 op de BEL-foto. Het 90ste
percentiel bedraagt 16 bij de BelRAI Screener en 50 punten bij de BEL-foto.
Tabel 31 Overeenkomstige percentielen totaalscore BelRAI Screener en BEL-foto
percentiel

Score
BelRAI Screener

Score
BEL-foto

P5

2

12

P10

3

18

P20

5

26

P30

6

30

P40

7

35

P50

8

35

P60

9

36

P70

11

39

P80

13

43

P90

16

50

P95

19

58
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1.5
1.5.1

Vergelijking BelRAI Screener en Katz-schaal
Vergelijking item BelRAI Screener met criteria Katz-schaal

Tabel 32 Samenhang van criteria Katz-schaal met items module ADL BelRAI Screener
Items module ADL BelRAI Screener

Criteria Katzschaal
thuiszorg

Criteria Katzschaal
residentieel

Pers.
hygiëne

Zich
verplaatsen

Toiletgebruik

Eten

Wassen

0,78

0,41

0,52

0,34

Kleden

0,73

0,46

0,57

0,36

Verplaatsen

0,43

0,58

0,54

0,38

Toiletbezoek

0,54

0,50

0,74

0,46

Incontinentie

0,40

0,36

0,52

0,35

Eten

0,40

0,40

0,57

0,71

Wassen

0,81

0,48

0,63

0,44

Kleden

0,77

0,54

0,67

0,50

Verplaatsen

0,53

0,71

0,63

0,55

Toiletbezoek

0,64

0,64

0,82

0,60

Incontinentie

0,50

0,49

0,65

0,52

Eten

0,52

0,56

0,63

0,79

Tijd

0,33

0,14

0,37

0,39

0,33

0,13

0,37

0,39

Ruimte
Corresponderende items in het vet

1.5.2

Vergelijking totaalscore BelRAI Screener en forfait Katz-schaal

Onderstaande figuur toont per forfait van de Katz-schaal een boxplot van de totaalscore op de BelRAI
Screener. De figuur links toont de Katz-schaal in de thuiszorg, de figuur rechts de Katz-schaal in de
residentiële zorg.
Figuur 16 Boxplot van totaalscore BelRAI Screener naar forfait Katz-thuiszorg (links) en naar forfait Katzresidentieel (rechts)
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De scores op de BelRAI Screener tussen kwartiel 1 en kwartiel 3 lopen als volgt op per forfait van de
Katz-thuiszorg:





Geen forfait:
Forfait A:
Forfait B:
Forfait C:

4,8 – 9,6
7,1 – 12,1
8,8 – 14,1
12,3 – 18,0

Voor de Katz-forfait residentieel lopen de scores de BelRAI Screener tussen kwartiel 1 en kwartiel 3 als
volgt op:






Forfait O:
Forfait A:
Forfait B:
Forfait C:
Forfait Cd:

2,8 – 7,6
6,4 – 12,3
8,5 – 13,3
8,8 – 15,0
16,0 – 21,5

We stellen enerzijds vast dat er een significante samenhang is tussen de totaalscore op de BelRAI
Screener en de Katz-forfait. Anderzijds is er ook een zekere de spreiding op de BelRAI Screener per
Katz-forfait. Wat zit er daar achter? Het antwoord is dat de Katz-forfait niet met elke module van de
BelRAI Screener even sterk samenhangt. We illustreren dit voor de Katz-schaal in de thuiszorg. De
sterkste samenhang is er daar tussen de module ADL en de Katz-forfait (Kruskal-Wallis test χ²= 290,2;
p<.0001). Onderstaande tabel illustreert deze samenhang. Zo komt een score 6 op de hiërarchische
ADL-schaal quasi uitsluitend voor bij de C-forfaits.
Tabel 33 Samenhang van Katz-forfait in de thuiszorg met ADL-schaal van de BelRAI Screener

Score op
hiërarchische ADLschaal
BelRAI Screener

kolom%
0
1
2
3
4
5
6

Katz-forfait in de thuiszorg
geen
A
B
C
28
3
0
0
7
1
1
0
27
9
2
0
26
49
29
4
10
30
54
12
2
8
11
44
0
1
2
40

Ook met de IADL-module is er een significante overeenkomst, maar deze is minder sterk dan bij ADL
(χ²= 190,0; p<.0001). De samenhang tussen de Katz-forfait en de CPS2 schaal rond cognitie is nog
minder sterk (χ²= 54,3; p<.0001). De Katz-forfait hangt zelfs helemaal niet samen met de modules uit
de BelRAI Screener rond psychische problemen (χ²= 3,0; p=0.40) en gedragsproblemen (χ²= 2,7;
p=0.45). De globale samenhang tussen de totaalscore op de BelRAI Screener en de Katz-forfait (χ²=
167,5; p<.0001) verbergt deze verschillen qua samenhang per module. Het logische besluit is dat de
Katz-forfait een goede maat is voor de afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijks leven, maar
minder geschikt is om de ‘totale’ zorgbehoefte vast te stellen.
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1.6

Tenlasteneming Vlaamse zorgverzekering bepalen met de BelRAI Screener

We vergelijken of respondenten een tenlasteneming krijgen in functie van de BEL-foto en de BelRAI
Screener. Er zijn 4 mogelijkheden.
1.
2.
3.
4.

JA BEL-foto
JA BEL-foto
NEE BEL-foto
NEE BEL-foto

JA BelRAI Screener
NEE BelRAI Screener
JA BelRAI Screener
NEE BelRAI Screener

 Er verandert niets
 Verliezers
 Winnaars
 Er verandert niets

In een eerste scenario is enkel de totaalscore op de BelRAI Screener van belang voor het bepalen van
de tenlasteneming. We gebruiken de afkappunten 10 tot en met 13 op de totaalscore van de BelRAI
Screener als voorwaarde voor een tenlasteneming. In deze steekproef zou dat er toe leiden dat 30% à
40% geen tenlasteneming krijgt, hoewel zij wel een score op de BEL-foto hebben van 35 of hoger. Het
afkappunt op de BelRAI Screener zou 7 punten moeten zijn om een even groot aandeel te bekomen
dat ten laste wordt genomen als met de BEL-foto. Een zeer laag afkappunt, zonder rekening te houden
met de scores op de afzonderlijke modules, is niet wenselijk.
We gebruiken daarom niet alleen de totaalscore, maar ook de scores op de modules IADL en ADL.
Naast een hoog afkappunt, is er een extra conditie voor de tenlasteneming die cliënten kan ‘opvissen’
die geen totaalscore hebben gelijk aan of boven het afkappunt. Om te vermijden dat cliënten die enkel
(ernstige) lichamelijke problemen hebben uit de boot zouden vallen, stelde de expertengroep voor om
zij die geen 13/30 halen, maar wel 6/12 halen op de som van IADL en ADL, ook recht zouden hebben
op de zorgverzekering. In dit scenario verandert er voor 76% van de respondenten niets. Zowel op
basis van de BEL-foto als de BelRAI Screener is het resultaat voor de tenlasteneming hetzelfde.
Daarnaast krijgt 13% op basis van de BEL-foto de zorgverzekering, maar niet op basis van de BelRAI
Screener. Voor 11% is dit omgekeerd, dus wel een tenlasteneming op basis van de BelRAI Screener,
maar niet op basis van de BEL-foto. Beide groepen van ‘verliezers’ en ‘winnaars’ zijn dus ongeveer
even groot. De volgende figuur geeft het resultaat van dit scenario visueel weer.
Figuur 17 Overeenkomst tenlasteneming met BEL-foto en met BelRAI Screener
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De cruciale vraag is of dit voorgesteld scenario van tenlasteneming (minimum 13 punten OF minstens
6 op som IADL en ADL) ‘eerlijk’ of ‘billijk’ is in vergelijking met de huidige regelgeving. We analyseren
daarom het profiel van de ‘winnaars’ (11% steekproef; n=123) en ‘verliezers’ (13% steekproef; n=140)
om te begrijpen welke zorgvragers er op vooruit en achteruit gaan. We bekijken de groep van
‘winnaars’ en ‘verliezers’ verder in functie van de score op de BEL-foto en de scores per module van de
BelRAI Screener.
Onderstaande figuren tonen de score op de BEL-foto van de ‘verliezers’ (links) en ‘winnaars’ (rechts).
We stellen vast dat bijna alle ‘verliezers’ net op of over de drempelwaarde van 35 punten zitten. Zo
heeft de helft van de verliezers net 35 punten en zijn er bijna geen ‘verliezers’ die hoog scoren op BELfoto. Dit wil zeggen dat met het voorgesteld scenario van de BelRAI Screener quasi geen cliënten uit de
boot vallen die vandaag heel hoog scoren op de BEL-foto. Omgekeerd zien we bij de ‘winnaars’ meer
spreiding op de score van de BEL-foto. Vanaf 20 punten op de BEL-foto worden cliënten opgevist. Zij
hebben vandaag met de BEL-foto geen recht op een tenlasteneming, maar zouden wel recht hebben
op de zorgverzekering met de BelRAI Screener.
Figuur 18 Score van ‘verliezers’ (links) en ‘winnaars’ (rechts) op de BEL-foto

Om te begrijpen welk zorgprofiel ‘verliezers’ en ‘winnaars’ hebben, toont de tabel op de volgende
pagina de scores per module op de BelRAI Screener. Om te beginnen tonen deze gegevens dat er quasi
nooit zorgvragers met zware zorgbehoeften uit de boot vallen. ‘Verliezers’ hebben quasi nooit een
score 5 of 6 komen in de verschillende modules, behalve bij de module IADL. Daar is er wel een groep
tot 5 punten scoort op IADL (hoewel ze helemaal niet ADL-afhankelijk zijn).
De ‘winnaars’ zijn vaker ernstig IADL en ADL-afhankelijk. Zo haalt 6% de maximale score op IADL. Een
aanzienlijke deel scoort 3,4 of 5 punten op de ADL-schaal. Dit zijn dus zorgvragers die niet aan 35
punten geraken op de BEL-foto geraken. Zij hebben met de BelRAI Screener wel recht op een
tenlasteneming, en dan met name dankzij de extra conditie in functie van de score op IADL en ADL.
Merk op dat bij de ‘verliezers’ zwaardere ADL-afhankelijkheid zelden voorkomt, maar IADLafhankelijkheid wel.
Bij de module rond cognitieve problemen stellen we vast dat er een groep zorgvragers is met matig
(16%) en matig ernstig (11%) verstoord cognitief functioneren die uit de boot vallen. Dat wil zeggen
dat zij, ondanks hun cognitieve problemen, geen 13 punten halen op de totaalscore en ook geen 6
punten op de som van IADL en ADL. Opmerkelijk, want dergelijke cognitieve problemen (score 3 en 4
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op 6) zou men intuïtief kunnen associëren met zware zorgafhankelijkheid. Vanuit de stuurgroep werd
de vraag gesteld of het hier voornamelijk over personen met een handicap gaat. Het gaat hier om 38
respondenten. Daarvan is 26% jonger dan 65 jaar en 11% zelfs jonger dan 35 jaar. Van deze groep
heeft niemand een score op ADL van meer dan 3. Bijna 90% heeft wel een score groter dan 4, maar
minder dan 6, op de som van IADL en ADL. Deze groep heeft dus wel lichamelijke of dagelijkse
zorgbehoeften, alleen niet voldoende ‘ernstig’ volgens de vooropgestelde grenswaarde. Op de BELfoto komt slechts 10% van deze groep boven de 45 punten. Uit de beschikbare data valt verder niet af
te leiden of deze groep gekenmerkt wordt door een handicap of door het dementieproces. Hoe dan
ook is dit beleidsmatig een interessante groep om op te volgen, aangezien deze zorgvragers op het
moment van de inschaling hun ADL-zelfstandigheid nog voldoende kunnen behouden ondanks het
verstoord cognitief functioneren.
Uit de module rond psychische problemen blijkt dat zorgvragers met ernstige psychische problemen
vaker worden opgevist. Dit is een groep die niet aan 35 punten op de BEL-foto komt, maar via de
BelRAI Screener wel ten laste zou worden genomen.
Tabel 34 Score van ‘verliezers’ en ‘winnaars’ per module van de BelRAI Screener
IADL
kolom%
0
1
2
3
4
5
6

Verl.
2
2
6
32
40
20
0

ADL
Win.
0
0
2
16
44
33
6

Verl.
40
14
34
8
3
1
0

Win.
2
0
21
46
25
6
0

cognitie
Verl.
Win.
48
81
11
6
14
4
16
7
11
1
0
2
0
0

psychisch
Verl.
Win.
72
75
0
0
22
16
5
3
0
0
1
3
0
3

gedrag
Verl.
Win.
80
91
10
1
7
3
1
3
1
2
0
0
0
0

Ten slotte bekijken we het verband tussen de extra, enigszins arbitrair ingevoerde, conditie bij de
tenlasteneming en forfait Katz-schaal. Zorgvragers die geen 13/30 halen, maar wel 6/12 halen op de
som van IADL en ADL hebben ook recht op tenlasteneming. Dit moet vermijden dat cliënten die enkel
(ernstige) lichamelijke problemen hebben uit de boot zouden vallen. Onderstaande figuren tonen per
Katz-forfait boxplots van de score op de som van IADL en ADL (whiskers op 10de en 90ste percentiel). De
rode lijn in de figuur geeft de score van 6 punten aan op de som van de IADL en ADL. Als men daar op
of boven zit, dan heeft men recht op een tenlasteneming ongeacht de totaalscore. Welke forfaits
vallen uit de boot? Zeker niet de C’s. Ook niet de B’s. Hiermee sluit de conditie volledig aan bij de
huidige regelgeving van tenlasteneming waarbij een B-forfait in de thuisverpleging en een C-forfait in
een dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf attesten zijn die recht geven op de
zorgverzekering.
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Figuur 19 Somscore IADL en ADL modules per Katz-forfait in de thuiszorg (links) en residentiële zorg (rechts)

We besluiten dat het voorstel van de stuurgroep voor een tenlasteneming op basis van de BelRAI
Screener billijk is (minimum 13 punten OF minstens 6 op som IADL en ADL). Voor 3/4de van de
zorgvragers is het resultaat qua tenlasteneming hetzelfde als in huidige regelgeving met BEL-foto. De
groep van ‘winnaars’ en ‘verliezers’ is bovendien ongeveer even groot. De ‘verliezers’ die uit de boot
zouden vallen met de BelRAI Screener zijn niet zwaar zorgbehoevend, ook al halen ze 35 punten op
BEL-foto. Het afkappunt op de BelRAI Screener sluit aan bij de doelstelling van de zorgverzekering, nl.
vergoeding niet-medische kosten ten gevolge van zware (lichamelijke) zorgbehoefte.
Fundamenteel blijft de vraag wel overeind wat je onder ‘zorgbehoefte’ verstaat. De tenlasteneming
focust niet op zorgvragers met matige zorgbehoeften op meerdere domeinen zijn. Er zijn uiteraard ook
zorgvragers die net onder het voorgesteld afkappunt vallen, maar dat is onvermijdelijk en in de huidige
regelgeving ook zo. Merk op dat zorgbehoefte niet statisch is en dat zorgvragers bij een volgende
inschaling wel ten laste kunnen worden genomen.
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1.7

Noodzaak volledige BelRAI-beoordeling bepalen met de BelRAI Screener

De cut-off voor het opmaken van een volledige BelRAI-beoordeling moet voldoende hoog liggen. Naast
een hoge totaalscore, moet de zorgvrager daarom ook cognitieve, psychische problemen en/of
gedragsproblemen hebben. De ervaring leert immers dat een volledig assessment en multidisciplinair
overleg vooral nodig zijn wanneer ook niet-fysieke problemen de zorg complexer maken.
Als minimale totaalscore behouden we 13 punten op 30, net zoals bij het bepalen van de
tenlasteneming voor de zorgverzekering. De bijkomende conditie laten we variëren van 5 tot 9 punten
op de som van de modules cognitieve, psychische en gedragsproblemen. Onderstaande tabel geeft
weer dat zo 8% tot 15% van de steekproef een volledige BelRAI-beoordeling nodig zou hebben. Deze
cliënten hebben quasi allemaal cognitieve problemen, of ze nu 5 of 9 punten hebben op de somscore
van cognitieve, psychische problemen en gedragsproblemen. Het verschil zit in de mate van
psychische en gedragsproblemen. Dit varieert van quasi iedereen, in het scenario van minimum 9
punten tot ongeveer 2/3de met psychische en gedragsproblemen, in het scenario van minimum 5
punten. In functie van de Katz-forfait en score op de BEL-foto is er nauwelijks verschil tussen de
scenario’s. De gemiddelde score op de BEL-foto is telkens zeer hoog (ongeveer 51 punten).
Tabel 35 Profiel van cliënten waarbij wel een volledige BelRAI-beoordeling opgestart zou worden
(minimum totaalscore van 13 punten, met ook cognitie, psychische of gedragsproblemen)
Minimum somscore modules
cognitie, psychische en
gedragsproblemen
Module klapt open (%)
1 IADL
2 ADL
3 cognitie
4 psychisch
5 gedrag
Gemiddelde schaalscore
(0-6)
1 IADL
2 ADL
3 cognitie
4 psychisch
5 gedrag
Gemiddelde score BEL-foto
Forfait Katz-thuiszorg
(kolom%)
Geen forfait
A
B
C
Forfait Katz-residentieel
(kolom%)
O
A
B
C
Cd
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5 punten
N=197 of
15%

6 punten
N=161 of
13%

7 punten
N=127 of
10%

8 punten
N=108 of
9%

9 punten
N=94 of
8%

100
97
95
68
66

100
97
95
77
76

100
96
94
83
91

100
95
94
89
95

100
95
95
94
96

5,3
3,6
4,2
2,3
2,4
51

5,3
3,6
4,3
2,7
2,8
51

5,2
3,3
4,2
3,0
3,5
51

5,2
3,3
4,2
3,3
3,8
52

5,2
3,3
4,2
3,6
4,0
52

42
26
19
12

41
24
20
15

48
23
18
11

47
25
19
9

52
18
18
11

6
18
22
16
38

7
20
20
17
37

5
17
23
15
40

6
11
22
17
43

7
12
23
14
44
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2

Kwalitatieve input

De kwalitatieve input bestaat uit feedback van individuele zorgverleners en organisaties. We
groeperen deze opmerkingen puntsgewijs in functie van (1) het instrument, (2) de webapplicatie en (3)
algemene opmerkingen.

2.1

Over het instrument BelRAI Screener


Er is soms verwarring over de scoring in functie van ‘de laatste 3 dagen’. De thuiszorg kan
geen drie dagen observeren zoals in de residentiële zorg. De richtlijn voor het onderzoek was
daarom om te scoren wat nu de gangbare, huidige situatie is. De expertengroep stelt voor om
in de werkelijkheid als richtlijn mee te geven dat het invullen van de BelRAI Screener binnen
de 6 weken moet gebeuren.



We moeten inzetten op intervisie bij scoring BelRAI Screener. Daarrond is al veel ervaring in
Vlaanderen rond de BEL-foto. In het begin was er vrij veel variatie bij de scoring van de BELfoto. Na een paar intervisies daalde die variatie sterk. Bij de BelRAI Screener bestaat,
onvermijdelijk, een zekere variatie in scoring tussen zorgverleners, maar we kunnen niet
zeggen in welke mate dit voor vertekening zorgt. Daarvoor zou eenzelfde cliënt op het
hetzelfde tijdstip door meerdere zorgverleners moeten ingeschaald worden. Merk op dat
onduidelijkheden van de interpretatie en de scoring van de items niet eigen zijn aan de BelRAI
Screener, maar ook gelden voor de volledige Home Care en het LTCF assessment.
Intervisie kan inspelen op concrete praktijkvoorbeelden, zoals:
- 1a Maaltijdbereiding: ook opwarmen/geleverde maaltijden? Wat met enkel broodmaaltijd?
- 1c Financieel beheer: ook cashbetaling (huisarts, kapper, …) of enkel beheer (facturen, uittreksels, …)?



Opmerkingen en onduidelijkheden qua scoring zitten vooral bij modules IADL en ADL. De
overstap van een 4 puntenschaal (BEL-foto en Katz-schaal) naar een scoring van 0 t.e.m. 6
punten is voor sommigen een grote aanpassing. Bij de modules rond cognitieve, psychische en
gedragsproblemen zijn er quasi geen opmerkingen. Die zijn qua scoring ook eenvoudiger, nl.
ja/nee vragen of frequentie problemen aangeven.



Bij IADL kan code 8 (‘activiteit komt niet voor’) niet aangeduid worden bij mogelijkheden.
Omdat er altijd wel een inschatting te maken is van de onderliggende mogelijkheden. Zelfs als
die mogelijkheden er niet zijn, dan kan je score 6 totale afhankelijkheid geven



Bij IADL wordt het onderscheid tussen uitvoering en mogelijkheden soms expliciet positief
ervaren. Meerwaarde zit in de klik die je moet maken. Het onderscheid kan in twee richtingen
werken, waarbij zelfstandigheid soms aangespoord en soms afgeremd moet worden. Bij de
BEL-foto is dit vandaag soms wat pervers, want iemand die geen enkele moeite doet om
zelfstandig te zijn, moet de indicatiesteller wettelijk veel punten geven. Dat voelt niet altijd
juist aan.



Scoring van zowel uitvoering en mogelijkheden stelt soms het onderscheid scherp tussen ‘niet
doen’, ‘niet kunnen’ en ‘niet willen’. Wat als een zorgvrager niet zelfstandig is voor een IADLactiviteit, dit wel zelfstandig zou kunnen, maar het niet wil?

91

Hoofdstuk 4. Resultaten van het onderzoek naar de BelRAI Screener



In de BelRAI Screener kunnen cliënten die hulpmiddelen gebruiken ook zelfstandig ADLactiviteiten uitvoeren. De BEL-foto houdt daarentegen wel rekening met het gebruik van
hulpmiddelen bij bepalen van de zorgnood. Dat is een groot verschil met de BelRAI Screener.
In de BelRAI Screener. Bijvoorbeeld, een cliënt die zich met een rolstoel volledig zelfstandig
kan verplaatsen, krijgt voor die activiteit score 0 in de BelRAI Screener. In de BEL-foto is dat
score 2. BelRAI is gegroeid vanuit de voorzieningen en kijkt vooral naar de omkadering van de
cliënt door andere fysieke personen. Suggestie vanuit CM: dit zou kunnen verholpen worden
door de zorgbehoevendheid te meten, zonder gebruik, vooraleer men een hulpmiddel
inschakelt (merk op: bij de BEL-foto en ook bij VAPH wordt het gebruik van een hulpmiddel
wel in rekening gebracht voor het bepalen en objectiveren van de zorgnood)



Bij ADL wordt altijd gewezen in scores op ‘gewichtsondersteunende hulp’. Dat vinden
sommigen niet relevant voor de activiteiten persoonlijke hygiëne, toiletgebruik en eten, maar
enkel voor de activiteit ‘zich verplaatsen’.

2.2

Over de webapplicatie


Het is momenteel niet mogelijk om correcties aan te brengen na het ingeven van een score.
Bij de BEL-foto, zeker als je die op papier scoort, wordt soms op het einde nog wat
genuanceerd, als men een volledig beeld heeft na de inschaling. Sommige indicatiestellers
vragen naar de mogelijkheid om score te kunnen plaatsen als ‘voorlopig, waar nog
aanvullingen kunnen gebeuren’ of ‘als definitief’. Dit kan toekomstgericht ook belangrijk zijn
als zij bv. een tablet meenemen om de gegevens onmiddellijk te registreren. Indicatiestellers
gaan aan huis, maar krijgen ook daarna nog info van relevante derden (mantelzorgers,
professionelen, …) die mee verwerkt wordt, en een genuanceerder beeld kan geven over de
situatie. Bij twijfel rond een score wordt dit ook besproken met collega’s, in team, …



Systeem van informed consent is soms pervers. Hoe meer toelichting de zorgverlener geeft,
hoe minder toestemming cliënten geven. Zeker bij kwetsbare ouderen is het in de praktijk niet
realistisch om de inhoud van de informed consent samen te bespreken en te overlopen.



Aanmaken profiel cliënt wordt door velen als tijdverlies ervaren. Men vraagt zich af of deze
gegevens in de toekomst niet automatisch ingelezen kunnen worden. De meerwaarde van de
verplichte velden, en dan zeker de geboorteplaats van de cliënt wat men vaak extra moet
opzoeken, is niet altijd duidelijk.

2.3

Algemene opmerkingen
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De eerste keren vraagt het invullen van de BelRAI Screener extra tijd. Daarna gaat het
inschalen ongeveer even snel als de BEL-foto (ongeveer een uur, maar dat vermindert
naarmate men meer ervaring krijgt). Het inschalen zelf is echter maar een deel van de totale
tijdsbesteding. Het doorlopen van de stappen op de BelRAI-webapplicatie neemt idealiter zo
min mogelijk tijd in beslag.
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BEL-foto wordt ook gebruikt voor inschaling van kinderen van 5 jaar tot 18 jaar. Enkel het
blok lichamelijke ADL wordt dan gescoord. Maar er is een groep van kinderen met mentale
beperking die daardoor zeer laag scoren, ook al hebben ze zorgbehoeften (bv. kan perfect
zichzelf wassen, maar wel heel agressief). Die vallen nu tussen de mazen van het net. Groep
van kinderen met psychische problemen neemt toe in praktijk. Nu te vaak associatie
zorgafhankelijkheid en ouderen, maar die kinderen met mentale beperkingen vallen dus ook
onder BEL-foto en wetgeving. BelRAI Screener ook bruikbaar voor kinderen?



Hoe gesprek voeren om BelRAI Screener te kunnen scoren? Sommigen zien geen echt verschil
met BEL-foto, anderen werken graag met een soort checklist om zeker te zijn dat ze alle items
juist kunnen scoren.



Niet altijd eerlijk dat een Katz-forfait B recht geeft op tenlasteneming zorgverzekering, terwijl
diezelfde cliënten volgens indicatiestellers lang niet aan 35 punten komen… Bv. na ziekenhuis
thuis revalideren, maar nog alles zelf kunnen (koken, was, …) dat is dan Katz-forfait B, maar
volgens indicatiestellers geen 35 punten op de BEL-foto waard. Dat wringt wat, want andere
cliënten hebben op BEL-foto geen 35 punten, terwijl ze via Katz-schaal misschien wel recht
zouden hebben op zorgverzekering.



Sommige indicatiestellers vinden dat de BelRAI Screener wat uitgebreider zou mogen. Wat er
volgens hen ontbreekt:
-

Contextvragen (mantelzorg, eenzaamheid, …)

-

Items opvang en verzorging kinderen

-

Angst, schrik voor toekomst, initiatiefloos gedrag als dit niet vanuit een psychiatrisch
ziektebeeld komt

-

Het moeizaam zelf uitvoeren van ADL-activiteiten
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We formuleren een antwoord op de vooropgestelde onderzoeksvragen.
1) Is de BelRAI Screener een goed instrument voor screening in de thuiszorg en de
rusthuizen/woonzorgcentra? Volstaan de premodules en elaboratiemodules inhoudelijk om de
zorgzwaarte en complexiteit van de zorg te bevragen en vast te stellen?
De BelRAI Screener is opgebouwd uit vijf modules, namelijk (1) IADL, (2) ADL, (3) cognitieve,
(4) psychische en (5) gedragsproblemen. Elke module begint met een ja/nee vraag. Zijn er problemen
op dat domein of niet? Enkel indien ‘ja’ wordt geantwoord, gaat een bijhorende elaboratie-module
open met extra vragen. Deze vragen zijn gebaseerd op internationaal gevalideerde instrumenten. De
items van de BelRAI Screener komen enkel uit het bestaande interRAI-instrumentarium. Het
instrument werd in consensus ontwikkeld door een stuurgroep, met advies van een expertengroep uit
de praktijk.
Deze BelRAI Screener is niet fundamenteel verschillend van bestaande inschalingsinstrumenten zoals
de Katz-schaal of de BEL-profielschaal. Om empirisch te testen of de BelRAI Screener inhoudelijk
volstaat om de zorgzwaarte te meten, hebben Vlaamse organisaties uit de woonzorg 1353 zorgvragers
ingeschaald. Dit gebeurde door bij eenzelfde cliënt éénmalig, gelijktijdig en elektronisch drie
instrumenten te scoren via de BelRAI-webapplicatie, namelijk (1) de BelRAI Screener, (2) de Katzschaal en (3) de BEL-profielschaal. In vergelijking met de Katz-schaal is de BelRAI Screener beter
geschikt om de zorgzwaarte en complexiteit vast te stellen. Door rekening te houden met de scores
per module, en niet enkel de totaalscore, kan de BelRAI Screener gerichter gebruikt worden dan
bijvoorbeeld de BEL-profielschaal.
De BelRAI Screener is een oplossing voor het beleidsvraagstuk om met een uniform
inschalingsinstrument van zorgafhankelijkheid geïntegreerde zorg mogelijk te maken. Indien op basis
van de BelRAI Screener een volledige BelRAI-beoordeling wordt opgestart, dan kunnen zorgverleners
naadloos overgaan naar een volledige BelRAI-beoordeling. De reeds ingevulde gegevens van de
screener worden dan automatisch doorgegeven. De BelRAI Screener is dus een getrapt systeem zodat
voor minder zwaar zorgbehoevenden niet de volledige BelRAI ingevuld moet worden.

2) Hoe lang duurt het om de premodules en de elaboratiemodules in te vullen?
In dit onderzoek is geen elektronische tijdsregistratie uitgevoerd van het invullen van de BelRAI
Screener op de webapplicatie. De duurtijd van het scoren van de eigenlijke items van de BelRAI
Screener lijkt voor de deelnemende organisaties wel aanvaardbaar. Na een aantal keer scoren is de tijd
om een zorgvrager met de BelRAI Screener in te schalen ongeveer even lang als een BEL-foto in te
vullen. De overstap van een Katz-schaal naar het invullen van een BelRAI Screener vraagt uiteraard
meer tijd.
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Uit de ervaringen van de deelnemende organisaties en zorgverleners blijkt echter dat de meest
problematische tijdsinvestering niet het inschalen zelf is, maar wel de stappen er rond. Zo worden de
procedure van informed consent en het manueel aanmaken van nieuwe cliënten als tijdsverlies
ervaren. Daar komt bovenop dat niet alle zorgverleners vlot toegang krijgen tot de webapplicatie. De
procedure van verklaring op erewoord om indicatiestellers toegang te verlenen vraagt extra
inspanningen van organisaties. Het is daarom uiterst belangrijk dat de overheid de randvoorwaarden
verzorgt opdat zorgverleners zo min mogelijk tijd ‘verliezen’ met de BelRAI-webapplicatie.

3) Hoe verhoudt zich de eindscore op de Katz-schaal ten opzichte van de eindscore op de
elaboratiesmodules voor eenzelfde persoon?
De totaalscore van de BelRAI Screener hangt significant samen met de forfaits van de Katz-schaal.
Zwaardere forfaits hebben gemiddeld een hogere score op de BelRAI Screener, maar er is ook een
zekere spreiding. Dat komt omdat de Katz-forfait niet met alle modules van de BelRAI Screener
samenhangt. Met de module ADL is er een zeer sterke samenhang, terwijl de Katz-forfaits helemaal
niet samenhangen met de modules rond psychische en gedragsproblemen van de BelRAI Screener. De
Katz-schaal, met bijhorende forfaits, is dus een goede maat om de afhankelijkheid bij de activiteiten
van het dagelijks leven te meten, maar minder geschikt om de ‘totale’ zorgbehoefte vast te stellen.

4) Hoe verhoudt zich de eindscore op de BEL-profielschaal ten opzichte van de eindscore op de
elaboratie-modules voor eenzelfde persoon?
De totaalscore van de BEL-foto correleert zeer sterk met de totaalscore van de BelRAI Screener
(r=0,82). Zorgverleners hanteren bij het scoren van de BEL-foto het gekende afkappunt van 35 punten
als richtinggevende waarde. Ongeveer 15% van de steekproef behaalt exact die drempelwaarde van
35 punten. Meer dan de helft van de respondenten (51%) heeft een score van 35 tot 40 punten.
Totaalscores van 32, 33 of 34 komen minder voor dan men op basis van een normaalverdeling zou
verwachten. Bij de BelRAI Screener is de spreiding van de totaalscore daarentegen meer normaal
verdeeld. Dit is een argument om bij het scoren van een inschalingsinstrument de totaalscore enkel
weer te geven op het einde van de inschaling, en niet tijdens de inschaling.

5) Welke cut-off score bepaalt of iemand in aanmerking komt voor de zorgverzekering?
Zorgvragers die minimum 13 op 30 halen op de BelRAI Screener of minstens 6 punten halen op de som
van de modules IADL en ADL worden ten laste van de zorgverzekering genomen. De extra conditie
vermijdt dat cliënten die enkel (ernstige) lichamelijke problemen hebben uit de boot zouden vallen. Dit
scenario verandert voor 76% van de steekproef niets, want zowel op basis van de BEL-foto als de
BelRAI Screener is het resultaat voor de tenlasteneming hetzelfde. Daarnaast krijgt 13% op basis van
de BEL-foto de zorgverzekering, maar niet op basis van de BelRAI Screener. Voor 11% is dit omgekeerd,
dus wel een tenlasteneming op basis van de BelRAI Screener, maar niet op basis van de BEL-foto.
Beide groepen van ‘verliezers’ en ‘winnaars’ zijn dus ongeveer even groot.
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Deze cut-off score is billijk, want ‘verliezers’ die uit de boot zouden vallen met de BelRAI Screener zijn
niet zwaar zorgbehoevend, ook al halen ze (net) 35 punten op BEL-foto. Het afkappunt op de BelRAI
Screener sluit aan bij de doelstelling van de zorgverzekering, nl. vergoeding niet-medische kosten ten
gevolge van zware (lichamelijke) zorgbehoefte. De extra conditie in functie van IADL/ADLafhankelijkheid sluit aan bij de huidige regelgeving waarbij een B-forfait in de thuisverpleging en een Cforfait in een dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf attesten zijn die recht geven op de
zorgverzekering. Zorgvragers met deze forfaits hebben immers ook 6 punten op de som van IADL en
ADL in de BelRAI Screener.

6) Welke cut-off score bepaalt dat een volledig BelRAI-assessment nodig is in elk van deze sectoren?
De cut-off voor het opmaken van een volledige BelRAI-beoordeling bedraagt minimum 13 punten EN
minstens 5 tot 9 punten op de som van de modules rond cognitieve, psychisch en gedragsproblemen.
Naast een hoge totaalscore, moet de zorgvrager dus ook cognitieve, psychische problemen en/of
gedragsproblemen hebben. De ervaring leert immers dat een volledig assessment en multidisciplinair
overleg vooral nodig zijn wanneer ook niet-fysieke problemen de zorg complexer maken. In deze
steekproef zou zo 8% tot 15% van de steekproef na de BelRAI Screener een volledige BelRAIbeoordeling nodig hebben. Dit zijn de zorgvragers met meer complexe zorgprofielen. Zo heeft de
groep die doorstroomt naar een volledige beoordeling een gemiddelde score op de BEL-foto van meer
dan 50 punten.
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Het hergebruiken van inschalingsgegevens binnen en tussen settings is cruciaal om het zorgplan van
zorgvrager te verbeteren. Anders komt de gewenste integratie van het inschalingsinstrumentarium
neer op het louter vervangen van bestaande schalen door een nieuwe schaal.
Op korte termijn is de doelstelling van het beleid om tegen eind 2015 te starten met een pilootproject
dat 1 jaar zal duren. De BelRAI screener zal worden uitgetest in het kader van de zorgverzekering en
door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en dit in een regionaal afgebakend gebied.
Op die manier kunnen eventuele problemen nog worden opgelost alvorens het instrument algemeen
in te voeren en in te schrijven in de regelgeving.
Op lange termijn moeten overheid, praktijk en onderzoek de toekomstige ICT-architectuur rondom
BelRAI uittekenen. Dit moet verduidelijken waartoe de BelRAI Screener idealiter binnen een aantal jaar
kan dienen, en welke gegevensstromen daarmee samen hangen. Een behoefteanalyse lijkt zinvol om
te weten waar overheid, praktijk en onderzoek naar toe willen werken.
Pistes voor verder onderzoek.


De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming omwille van
gebrek aan zelfredzaamheid voor personen waarvan de handicap erkend wordt na het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De inschaling gebeurt door een arts via de medischsociale schaal. Merk op dat de integratie van de medisch-sociale schaal geen onderdeel was
van dit onderzoek. In het kader van de 6de staatshervorming kantelt THAB in per 1 januari
2016. Indien de BelRAI Screener het eenduidige inschalingsinstrument wordt, dan is er ook
onderzoek nodig hoe deze screener te gaan gebruiken voor inschaling THAB.



In de BelRAI Screener ontbreken vragen rond de sociale en materiële omgeving van de cliënt
die relevant kunnen zijn voor het zorgplan en voor het ondersteunen van de thuiszorg. Denk
aan vragen rond mantelzorg, eenzaamheid, aangepastheid van de woning, … Het ontwikkelen
en testen van een supplementaire module rond ‘sociale care’ verdient verder onderzoek.



Bij de opmaak van de BelRAI Screener is er voor geopteerd om de min 18-jarigen voorlopig
niet op te nemen in het onderzoek. Jongeren en kinderen zitten dus niet in de steekproef van
dit onderzoek. Verder onderzoek moet verduidelijken of de BelRAI Screener ook bruikbaar is
voor jongeren, of wat er aan moet veranderen.



De BEL-foto heeft als bestaansreden niet alleen de tenlasteneming van de zorgverzekering,
maar ook het bepalen van het aantal uren hulp gezinszorg en de financiële bijdrage van de
gebruiker. Daar doet dit onderzoek geen uitspraken over. Zo kan een zelfde aantal punten op
de BelRAI Screener een verschillend aantal uren gezinszorg vereisen. Een aparte werkgroep
financiering kan nagaan hoe de BelRAI Screener deze functies van de BEL-foto kan overnemen
in functie van de totaalscore, scores per module van de BelRAI Screener en eventueel
aanvullende module rond ‘social care’.

Bij toekomstig gebruik raden we aan om:
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De totaalscore BelRAI Screener (tussentijds) niet zichtbaar te maken in de webapplicatie om
gaming te voorkomen.



Structureel intervisies, over organisaties heen, te organiseren. Intervisie verbetert de
afstemming en interpretatie bij het scoren van de BelRAI Screener.



Een faciliterende omgeving te creëren:
 Toegangsprobleem – authentieke bron voor indicatiestellers: er moet een
authentieke bron komen op basis van functie (voor de indicatiestellers) naast de
authentieke bronnen op basis van diploma of beroep. Verruiming KB 78.
 Procedure informed consent overbodig maken.
 Automatisch inlezen cliëntgegevens via elektronische identiteitskaart
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Bijlage 1. Instrument BelRAI Screener op papier
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Bijlage 2. Nota rond Functional Hierarchy Scale
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Eind januari 2015 kwam de InterRAI ISD (instrument and scales development committee) samen. Daar
werd het instrument BelRAI Screener voorgesteld en goedgekeurd. Vanuit de InterRAI ISD kwam de
suggestie om de mogelijkheden van de Functional Hierarchy Scale te bekijken.



De Functional Hierarchy Scale combineert ADL en IADL tot één schaal. Het strikte onderscheid tussen
ADL en IADL afhankelijkheid vervaagt. Het kijkt naar afhankelijk als een continuüm doorheen de tijd,
waarbij na verloop van tijd IADL-ondersteuning niet meer voldoende is en ook hulp nodig is voor de
ADL-taken. De uitkomst van de Functional Hierarchy Scale is een score tussen 0 en 11.



Wat is er anders aan de Functional Hierarchy Scale?
 Input voor ADL is de hiërarchische ADL-schaal. Deze zit reeds in de BelRAI Screener (4 ADL-taken).
Voor ADL verandert er dus niets.
 Input voor IADL is de IADL Capacity Hierarchy Scale. Dit is een ingekorte schaal waarvoor niet alle
scores nodig zijn die in de BelRAI Screener voorzien zijn.
 Niet alle IADL-items zijn nodig in de IADL Capacity Hierarchy Scale. Activiteiten die
wegvallen zijn telefoongebruik, trappen en vervoer. Blijven behouden: maaltijdbereiding,
huishoudelijk werk, financieel beheer, geneesmiddelenbeheer, boodschappen.
 Enkel de capaciteit is nodig, niet de uitvoering zelf.
 Voor de module IADL zijn er voor de IADL Capacity Hierarchy Scale dus maar 5 scores nodig
in plaats van 16 nu (8 IADL-taken, zowel uitvoering als capaciteit scoren).

103

Bijlagen



Op basis van het algoritme aangeleverd door InterRAI hebben we de resultaten van de nieuwe
Functional Hierarchy Scale, en ook de IADL Capacity Hierarchy Scale, berekend voor de steekproef van
de BelRAI Screener. Achteraan deze nota ziet u (1) de gemiddelden van de schalen rond ADL en IADL,
(2) de samenhang tussen de schalen en (3) de verdeling van de Functional Hierarchy Scale.



De samenhang tussen de IADL capacity schaal (0-48) en hiërarchische IADL capacity schaal (0-6)
bedraagt 0,88. Het is daarom te verdedigen om die 3 IADL-activiteiten niet te scoren (telefoongebruik,
trappen en vervoer).



Samenhang tussen IADL performance schaal (0-48) en hiërarchische IADL capacity schaal (0-6)
bedraagt 0,83. Het is daarom te verdedigen om scoring uitvoering te laten vallen als finaal toch met de
ADL-IADL Functional Hierarchy Scale zou worden gewerkt. Voor de praktijk zou het een grote omslag
betekenen om enkel de onderliggende capaciteit te scoren, en niet de uitvoering zelf. In de
stuurgroep, en ook in rapport, komt dit discussiepunt aan bod. Waarom zowel uitvoering als
mogelijkheden scoren? Waarom moet dat zo genuanceerd als we achteraf toch alles terug op 1 hoop
gooien met een wat rare berekening [ (48+48)/16]?





De samenhang van de ADL-IADL Functional Hierarchy Scale (0-11) met de ADL Hierarchy Scale (0-6) is
met een correlatie van 0,95 wel veel sterker dan met de IADL Capacity Hierarchy Scale (0-6). Die
samenhang bedraagt ‘maar’ 0,65. De samengestelde ADL-IADL schaal meet dus eerder ADL dan IADL.
Dat is logisch, want het algoritme vertrekt van de hiërarchische ADL-score. Als deze 3 of meer is, dan
wordt er voor de gecombineerde ADL-IADL score niet naar de hiërarchische IADL-score gekeken. Enkel
voor hiërarchische ADL-scores 0, 1 en 2 wordt bijkomend de hiërarchische IADL gebruikt om de
gecombineerde ADL-IADL score te bepalen.
Besluit: In kader van de doelstelling van de BelRAI Screener is de gecombineerde ADL-IADL zinvol. De
Functional Hierarchy Scale kan berekend worden met de bestaande items in de BelRAI Screener. In de
huidige IADL-module kan er zelfs tijd bespaard worden (minder items, enkel capaciteit). Het is ook
eenvoudiger om een cliënt te positioneren op de Functional Hierarchy Scale, dan afzonderlijke
evoluties op de ADL-schaal en IADL-schaal te interpreteren. De Functional Hierarchy Scale lijkt niet
zinvol voor zwaardere zorgprofielen, maar wel voor screening van alle gebruikers thuiszorg. Voor
zwaardere ADL-afhankelijkheden is de afzonderlijke hiërarchische ADL-schaal preciezer.
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(1) Beschrijving van de verschillende schalen rond ADL en IADL

Minimum



Variable



N 

Mean



Std Dev 



ADL-IADL Functional Hierarchy Scale



1273


6,76



2,49



0



IADL Capacity Hierarchy Scale



1276


4,51



1,43



0



ADL Hierarchy Scale



1332


2,44



1,61



0



IADL Uitvoering



1233


31,73



1,15



0



IADL Capaciteit



1233


30,67



1,19



0

Maximum



11



6



6



48



48

(2) Correlatiecoëfficiënten tussen de verschillende schalen rond ADL en IADL


(A)
(A) ADL-IADL Functional Hierarchy Scale (0-11) 

1

(B)

(C)

(D)



0,65



0,95



0,69

1



0,50



0,83

1



0,60
1



(B) IADL Capacity Hierarchy Scale (0-6)







(C) ADL Hierarchy Scale (0-6)









(D) IADL Uitvoering (0-48)











(E) IADL Capaciteit (0-48)









(E)


0,72



0,88



0,62



0,96



1

(3) Verdeling van de Functional Hierarchy Scale
30
25
20
% 15
10
5
0

28
18

18
6
1

2

7

5

5

3

7
2
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